ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający:
Przedmiot zamówienia:
WYKONAWCA
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Oświadczenia:

Niniejszym oświadczam, że Wykonawca nie jest
powiązana/y z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy
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 wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. 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,
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych
osób.
Niniejszym oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki
dotyczące:


zdolności wykonania zamówienia zgodnie z opisem jego
przedmiotu zawartym w zapytaniu ofertowym,



posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,



posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,



dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,



sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
wykonanie zamówienia,



udzielenia gwarancji minimum:
a) 12 miesięcy na podzespoły mechaniczne,
b) 24 miesiące na sterowanie i napędy.

WARUNKI OFERTY

Przedmiot
oferty
Wykonawcy):

(według

oznaczeń

Specyfikacja przedmiotu oferty:

Termin związania ofertą:
Termin dostawy przedmiotu oferty
Całkowita cena oferty obejmująca wymagany
przez Zamawiającego zakres:
Warunki gwarancji oraz serwisu, w tym:
a) Gwarancja na wrzeciono 36 m-cy,
b) Cena za 1 rbh (roboczogodzinę) serwisu
pogwarancyjnego,
c) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego (w godzinach)
Parametry techniczne, w tym:
a) Posuw roboczy 24 m/min i więcej,
b) Chłodzenie przez wrzeciono z ciśnieniem
min. 30 bar,
c) Magazyn narzędzi – 30 pozycji.
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy (imię,
nazwisko, numer telefonu, e-mail)
Załączniki
Miejscowość, data, podpis osoby
reprezentującej Wykonawcę i pieczęć
Wykonawcy:

w załączeniu
Wykonawca niniejszym potwierdza pełną zgodność
specyfikacji przedmiotu zamówienia z wymogami
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym oraz
oświadcza, że wszelkie rozbieżności w zakresie specyfikacji
rozstrzygane będą na podstawie treści zapytania.

