Załącznik nr 1 do zapytania 01/12/2017– formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/12/2017
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące budowy Centrum
Badawczo-Rozwojowego z instalacją do powierzchniowej obróbki metali
z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości
wanien procesowych większej niż 30m3 wraz z zapleczem socjalno-biurowym,
wewnętrzną instalacją wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej
i sanitarnej oraz rozbiórką istniejących wiat i budynku, w ramach planowanej
realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe chemicznej obróbki metali”
składanego w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Dane oferenta:
Nazwa
Adres Siedziby
Numer KRS
Numer NIP
Numer REGON
Osoba
uprawniona
kontaktu

do

Imię ………………....................................………….
Nazwisko …………...................................………….
Nr tel. ……………….................................………….
Adres email …………...……............................……
Tel. kom. ………........………............................……
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1. Oferta cenowa ……………................…..netto …………...…………brutto (w PLN).
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
3. Oferta jest ważna do dnia ...............................................................................
4. Termin realizacji zamówienia ...........................................................................
5. Okres gwarancji ....................................................................... (w miesiącach)
6. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności w celu
realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym
01/12/2017.
7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku:
a) poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona,
8. Załączniki do oferty*:
a) zał. 2a – oświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS i US
b) zał. 2b – oświadczenie o sytuacji finansowej
c) zał. 3 – oświadczenie o potencjale technicznym
d) zał. 4 – zobowiązanie innych podmiotów
e) zał. 5 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
f) zał. 6 – wykaz zrealizowanych prac budowlanych wraz z referencjami
g) zał. 7 – oświadczenie dot. wykonania przedmiotu zamówienia
h) zał. 8 – szczegółowy wykaz kosztów oferty (przygotowany na własnym wzorze)

………………………………………….…………………..
Data, pieczątka i podpis Oferenta

* niepotrzebne skreślić
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