FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr ……………….. z dnia …………………. dotyczące wyboru
podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu składamy
poniższą ofertę:
DANE OFERENTA
Nazwa
Adres
NIP
REGON
Rodzaj podmiotu
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielania zamowień podmiotom powiązanym (TAK/NIE)
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
PARAMETRY OFERTY
Data orzygotowania oferty
Data ważności oferty
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY (ZAKRES I SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH USŁUG/PRODUKTÓW)
ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
Cena netto i brutto w rozbiciu na każde zlecone
zadanie (PLN)
Cena całkowita (PLN)
1) netto
2) brutto
WARUNKI REALIZACJI I TERMIN PŁATNOŚCI
Termin realizacji zamówienia
Termin płatności
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Oświadczenie oferenta:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej
do złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data i podpis

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
związane z realizacją zamówienia.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.
7. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia ………………………….......
8. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane samodzielnie, bez zlecania całości lub
części prac podmiotom trzecim, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym.
……………………..……………						………………………………………
(miejscowość i data) 					
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiejw ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków arodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

