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Załącznik: FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego nr NR 1/2017/3D

Nazwa Wykonawcy

Dane adresowe Wykonawcy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017r. nr 1/2017/3D zgodnie z wymaganiami określonymi w jego treści,
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia i stawki:

Lp.
Przedmiot zamówienia

Nazwa / Opis / Specyfikacja
Ilość Netto

VAT
%

Vat zł Brutto

Drukarki 3D pracujące w technologii FDM

Laptop z kompletem oprzyrządowania, systemem operacyjnym i oprogramowaniem

Komplet materiałów dydaktycznych
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Lp.
Przedmiot zamówienia

Nazwa / Opis / Specyfikacja
Ilość Netto

VAT
%

Vat zł Brutto

Materiały eksploatacyjne do druku 3D

Komplet materiałów i narzędzi do obróbki wydruków

RAZEM

2. Oferuję przekazanie urządzenia do użytkowania przez Zamawiającego w terminie ............... (słownie: .................) dni
od daty zawarcia umowy,

3. Oferuję okres gwarancji wynoszący ……………………………. (miesięcy).
4. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń.

Zobowiązuję się do realizacji Zamówienia zgodnie z tymi warunkami.
5. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru przedstawionego przez

Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą Ofertą przez okres  60 dni od upływu terminu składania Ofert

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020: Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.

3/5

Załącznik do formularza ofertowego nr 1: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Nazwa Wykonawcy

Dane adresowe Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH lub KAPITAŁOWYCH

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do

bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik do formularza ofertowego nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

Nazwa Wykonawcy

Dane adresowe Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, że:

a. Posiadam wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności  będącej przedmiotem zamówienia;
b. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. Dysponuję pełnym wyposażeniem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia;
d. Dysponuję kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia;
e. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

Ponadto oświdczam, iż:
f. Cena oferty obejmuje wszelkie należności związane z wykonywaniem Zamówienia;
g. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, podpiszę umowę w terminie i miejscu wskazanym przez

Zamawiającego;
h. Zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny z zakresem Zamówienia zawartym w Zapytaniu

ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania Zamówienia, a nieznajomość
powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

i. Zobowiązuje się do przestrzegania prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązuję się do
przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy wydanych przez organy
administracji państwowej i wynikających z nich praw podczas wykonywania Zamówienia.

j. Akceptuję terminy płatności wynikające z zapisów w Umowie.

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik do formularza ofertowego nr 3: Informacja o posiadanym doświadczeniu.

Nazwa Wykonawcy

Dane adresowe Wykonawcy

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA O PODOBNEJ TEMATYCE

Niniejszym ośiadczam, iż podsiadam doświadczenie tożsame lub podobne do przedmiotu zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia Data realizacji Zleceniodawca

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


