Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa- Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie - Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Formularz nr 1 do Zapytania ofertowego
nr 1/1.2 B+R/EKOW/2017

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
adres:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
e-mail:
………………………………………………………………
NIP:
………………………………………………………………
Regon:
………………………………………………………………
numer telefonu/faksu:
………………………………………………………………

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/1.2 B+R/EKOW/2017 z dnia
17.05.2017 dot. wyboru Wykonawcy na zakup i dostawę stanowiska operatorskiego
dla instalacji laboratoryjnej tj. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane
w prototypie - dedykowany komputer oraz oprogramowanie do zbierania, wizualizacji
i archiwizacji danych z pomiarów w ramach ubiegania się o dofinansowanie projektu
pt.:
„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania
rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy
zagniwania ścieków”
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1:
Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Oferujemy wykonanie zamówienia:
1. Za cenę łączną brutto w wysokości: ……………………………………..…………
słownie: ………………………………………………………………….……………,
Wartość netto: …………………………………….
Podatek VAT 23%: …………………………..……
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2. Oferujemy gwarancję urządzeń i wyposażenia (nie więcej niż 60 miesięcy):
……………..
Oświadczam/my że:
1. Posiadam /my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
4. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Ponadto informuję/informujemy że:
1. Zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę/wnosimy do
niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję
/zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na określonych przez
Zamawiającego warunkach.
2. Zdobyłem/liśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej
oferty i realizacji zamówienia.
3. Oferowana powyżej cena obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
zamówienia.
4. Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach
i w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
5. Akceptuję /emy warunki płatności.
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Miejscowość, data …………………………,

……………………………………..…………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy)

2

