Załącznik nr 1
…………………………
………………………………………
……………………………………....
………………………………………
…………………………………………..
Tel. …………….

E-mail. …………..

Do
Budizol Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Komunalna 8
87-800 Włocławek
POLSKA

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie polegające na „dostawie wraz z montażem stolarki
drzwiowej drewnianej i stalowej wg załączonej specyfikacji” do budowy budynku demonstratora,
tj. pierwszego w Polsce „wysokosprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.”

zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 2015-09-22 roku
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w kwocie:

Nazwa działania:
Dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej drewnianej i
stalowej wg załączonej specyfikacji do budowy budynku
demonstratora,
tj.
pierwszego
w
Polsce
„wysokosprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.”

WARTOŚĆ
CAŁKOWITA
OFERTY (NETTO):

…………………..

Łączna cena oferty (netto): …………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………… zł)

Informacja dla Dostawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

OŚWIADCZENIA :
1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie nasze koszty i opłaty.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w całości do: …………
3. Oferowana przez nas forma płatności: ……………
4. Oferowany przez nas termin płatności: ……………………….
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia: ……………….
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, akceptujemy jego treść i w
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą ofertą,
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że przekazana nam specyfikacja techniczna jest w pełni wystarczająca w celu
przygotowania oferty i podania ceny ryczałtowej za realizację zamówienia, o które się ubiegamy.
8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
……………………………………
……………………………………
……………………………………

…………… dnia …………..... r

..………………………………………………………….
(podpis/y osoby/osób reprezentujących Dostawcę / Dostawców)

PIECZĄTKA FIRMOWA OFERENTA

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczamy, że:
I.

spełniamy warunki dotyczące:
1) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, doświadczeniem i
umiejętnościami;
2) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminową
realizację zamówienia;

II.

nie jesteśmy powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym.

miejscowość i data: …………………………….

podpis Oferenta: ………………………………….

