Załącznik Nr 2

FO RM UL AR Z O F ER T Y

Dane Wykonawcy
Adres Wykonawcy:
kod, miejscowość
ulica, nr lokalu
Nr telefonu:
Nr faksu:
E-mail:
REGON:
NIP:

MESKO S.A.
ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko Kamienna

O F E R T A
Nawiązując do zapytania ofertowego dot. postępowania o numerze ZS/022/ 273
stanowiska do badania czasu palenia opóźniaczy :

/19 pn.: Zamówienie na dostawę:

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………….……
(nazwa firmy i dokładny adres Wykonawcy)

oferujemy następującą cenę za realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu:
cena netto: …………………………………………………………………………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………. PLN)
cena brutto: ………………………………………………………………………………………………… PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………. PLN)
w tym podatek VAT wg stawki ……...... %, w kwocie: ………………………………………………… PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………. PLN).

Zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z związku z realizacją zamówienia, w tym
wszystkie koszty związane ze szkoleniem, montażem, uruchomieniem i dostawą urządzenia do Zamawiającego oraz
dokumentacją techniczno–ruchową (DTR) oraz z obsługą serwisową podczas trwania gwarancji

Oświadczamy, że:
1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznymi osobowym do wykonania
zamówienia;

3.

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5.

zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, a w szczególności ze specyfikacją techniczną;

6.

akceptujemy warunki dostawy przedstawione w ogłoszeniu i tym samym nie warunkujemy zamówienia od naszych
ogólnych warunków dostawy

7.

akceptujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach tam
określonych przez Zamawiającego, a w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

8.

otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

9.

akceptujemy wskazany w zapytaniu ofertowym 60 dniowy termin związania ofertą;

10.

nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku unieważnienia niniejszego
postępowania na każdym jego etapie;

11.

zakres prac, który zamierzamy wykonać przy udziale Podwykonawców, wraz ze wskazaniem podwykonawców:
a)…...............................................................................

12.

oświadczamy, że w przypadku, gdy realizacja prac będzie wymagała udziału Podwykonawców, będziemy w pełni
odpowiedzialni za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, tak jakby to były nasze działania lub uchybienia;

13.

Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, posiada karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku
polskim, a także dokumentację techniczno–rozruchową (DTR) oraz posiada dokumenty wymagane obowiązującymi
przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE);

14.

zachowamy w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z niniejszym postępowaniem, realizacją przedmiotu
zamówienia oraz zobowiązujemy się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek sposób
nierozpowszechniania informacji otrzymanych od Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to potrzebne w
celu realizacji przedmiotu zamówienia;

15.

Oferta wraz z załącznikami zawiera ……… zapisanych i kolejno ponumerowanych stron, podpisanych zgodnie z
wymogami zaproszenia do składania ofert.

Załączniki do niniejszej oferty:
1.

L.p.

1.

………………………………………

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość
i data

