Załącznik nr 1
miejscowość, data
……………………………………
pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:

Metall-Expres Sp. z o.o.
Ul. Siemieńskiego 14
35-234 Rzeszów
NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ:

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

NIP: _______________ REGON: ___________ KRS ____________
Numer rachunku bankowego: _____________________________

Biorąc udział w zapytaniu ofertowym na Dostawę i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do
procesu ciągłego wyciskania i ciągnienia prętów miedzianych prostokątnych, profilowych, okrągłych i
kwadratowych, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie
przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” w ramach projektu pt. „Wdrożenie technologii produkcji
profili miedzianych” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu
Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oferuję dostawę i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do procesu ciągłego wyciskania i
ciągnienia prętów miedzianych prostokątnych, profilowych, okrągłych i kwadratowych w zakładzie
Zamawiającego na następujących warunkach:
wynagrodzenie w kwocie brutto: ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………….)
obejmującej kwotę netto .......................... zł oraz podatek od towarów i usług wg stawki ……… % w
kwocie: ...................................... zł.

1.

Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu
ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami, które zostały
zawarte we wzorze Umowy.

2.

Udzielimy …… gwarancji na dostarczony przedmiot umowy
a/ min. 12 miesięcy gwarancji – 0 punktów,
b/ …….. gwarancji – … punktów
c/ …….. gwarancji – … punktów,

3.

Oświadczam/y, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy oraz akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

4.

Deklaruję/my wykonanie zadania objętego zamówieniem w terminach określonych w zapytaniu
ofertowym.

5.

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niej
żadnych zastrzeżeń.

6.

Oświadczam/y, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w opisie
przedmiotu zamówienia.

7.

Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty.

8.

Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

9.

Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

10. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi we wzorze umowy
stanowiący załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.(art. 233 k.k.).

12. Ofertę niniejszą składam/y na _________ stronach.
13. Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………….
14. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
Imię i nazwisko: ……………………………………Adres:……………….………………….…………….
Telefon…………………………………..……..….. fax……….……………………………..…………….

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**/***
1) …………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….

Miejscowość, data .....................................................
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ................................

pieczęć wykonawcy .............................................
Uwaga:
* Niepotrzebne skreślić
**Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność
z oryginałem
*** Wypełnia Wykonawca zgodnie z dołączonymi do oferty dokumentami.

