Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 1/SB/2020

FORMULARZ OFERTOWY
dot.: Dostawa nowych środków trwałych tj. domek z suchą sauną oraz bania ruska dla
firmy
Stycznik S.C. B. Łyskawka, S.Waluś.
w ramach projektu pt. „Uruchomienie usług okołoturystycznych - sposobem na
umocnienie pozycji na rynku i utworzenie nowych miejsc pracy” współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność
MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP (projekty
konkursowe).
I. ZAMAWIAJĄCY
Stycznik Spółka Cywilna Barbara Łyskawka, Sławomir Waluś,
ul. Wyzwolenia 33, 43-365 Wikowice.
e-mail: stycznik@woodsw.pl
tel. +48 502730092
https://www.apartmani.com.pl
NIP: 547-005-09-72
II. OFERENT
Nazwa i siedziba Wykonawcy……………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………
telefon………………..….. fax……………………..… e-mail:………………………………..
NIP …………………………………..REGON……………………….
Osoba/y reprezentujące Wykonawcę (nazwisko imię i funkcja)
…………………………………………………………………………………………………

III. WYCENA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/SB/2020 firmy: STYCZNIK S.C.
B.ŁYSKAWKA,S.WALUŚ, zgodnie z zasadą konkurencyjności, przedstawiamy naszą ofertę
zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, wg poniższych stawek:
3.1.Oferuję/my wykonanie przedmiotu/ów zamówienia za cenę w wysokości:
...................................................... brutto PLN
(słownie....................................................................................................................................) ,
w tym .:
a. ..............................netto PLN
b. ..............................VAT PLN

UWAGA:
Uznaje się, że ofertę złożono w tej części ( lub odpowiednio częściach), dla której ( lub
których) wypełniono kompletnie kolumny: CENA NETTO (PLN), CENA BRUTTO
(PLN), gwarancja, czas serwisu. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Nazwa

Kwota netto

Kwota brutto

1.
Dostawa Domku z suchą sauną

2.
Dostawa banii ruskiej

3.2. Oświadczam, że zakończę realizację przedmiotu zamówienia w terminie …................
tygodni ( max. 12 tygodni) od dnia podpisania umowy.
3.3. Oświadczam, iż czas serwisu to …………………………………..( 24h, 12h, 3h) od
zgłoszenia awarii.
3.4. Oświadczam, iż udzielę ………………………………… gwarancji za w/w przedmiot/y
zamówienia. (>/=36 miesięcy, >/= 48 miesięcy, >/= 60 miesięcy) od przekazania i
uruchomienia przedmiotu zamówienia

IV. OŚWIADCZENIA OFERENTA
Uwaga:
Ilekroć mowa o „Zapytaniu ofertowym” rozumie się przez to ZAPYTANIE OFERTOWE
DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ
KONKURENCYJNOŚCI, tytuł zapytania: „Dostawa nowych środków trwałych tj.
domek z suchą sauną oraz bania ruska”.
 Oświadczam, że złożenie przeze mnie oferty oznacza, iż jestem w stanie dostarczyć w
wymaganym terminie, po zadeklarowanej cenie, środka trwałego/środków trwałych w
stanie fabrycznie nowym, spełniające kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym.
 Oświadczam, że znam i akceptuję wszelkie wymagania odnośnie sposobu realizacji
przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz, że spełniam
wszelkie postawione przez Zamawiającego warunki realizacji zadania.
 Oferowane przeze mnie

wartości brutto obejmują wszelkie koszty związane z

realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym.
 Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.

……….…………….... , dnia ……………
…………………………………………..
podpis osoby upoważnionej do składania oferty/pieczęć

