ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12400

FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy)
NAZWA:
___________________________________________________________________________
REGON:_________________________ NIP: __________________________
ADRES:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Zarejestrowana w__________________________________ pod nr____________________________
tel.____________________________
Osoba do kontaktów: _______________________
e-mail:__________________________________
Do:
Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o.
Micigózd, ul. Częstochowska 6
26-065 Piekoszów
OFERTA:
1.

Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję/my*:

Dostawę i montaż linii technologicznej do produkcji kruszyw foremnych oraz blaszek
granitowych i gnejsowych
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (ogłoszenie nr 12400) oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą
załącznik do ogłoszenia nr 12400

za cenę ………..……….……..…. netto, +…………..……..………VAT, ………………..……….……….brutto.

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi
w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy w całości
warunki w nim zawarte. Potwierdzamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
oferty.

3.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia (ogłoszenie nr 12400)
oraz ze specyfikacją techniczną (załącznik do ogłoszenia nr 12400) w zakresie elementów i funkcjonalności
linii technologicznej oraz jej poszczególnych elementów.

4.

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5.

Oświadczamy, że termin związania z ofertą wynosi co najmniej 120 dni od daty upływu terminu składania
ofert określonym w zapytaniu ofertowym zgodnie z ogłoszeniem nr 12400.

6.

Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.

Oświadczamy, że czas reakcji serwisowej dla przedmiotu zamówienia wynosi ………………. [godz.]

8.

Oświadczamy, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi ………………. [msc.]

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Dokument rejestrowy Dostawcy i pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym – załącznik
nr 2 do oferty.
3. Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do
oferty.
4. Specyfikacja przedmiotu zamówienia zawierająca charakterystykę parametrów urządzenia oraz osprzętu.
Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron.

...........................................................
Miejscowość, data

*zaznaczyć właściwe
** podać, jeśli dotyczy

………………………………………………

/czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

