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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

…………………………………… dn. ………………………… 2016 r.  

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

 

 

OFERTA 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa Adres 

  

 

Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko: …………………………………………. 

Instytucja: ………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………… 

Fax: ……………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………… 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2016 r. dotyczące zakupu Zrobotyzowanego 

stanowiska spawalniczego - 1szt w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii 

produkcji pił tarczowych o zwiększonej wytrzymałości w firmie WALTER Władysław Chrobak” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 

3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje 

technologiczne”, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, składam/y następującą 

ofertę dotyczącą realizacji zadań wskazanych w zapytaniu ofertowym: 
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Pozycja 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa 

netto 
Łączny koszt 

Zrobotyzowane 

stanowisko spawalnicze - 

1szt 

sztuka 1 
……………… 

netto 

………………… 

netto 

SUMA: 
………………… 

netto 

 

Oferujemy wykonanie powyższej dostawy za całkowitą cenę: …………………………………………………… 

brutto, (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………), 

w tym: 

 Wartość netto: …………………………. 

 Podatek VAT: ……………………………(….%) 

 

Ponadto: 

1. Udzielam/y gwarancji jakości na zrobotyzowane stanowisko spawalnicze - 1szt na okres 

…………….. miesięcy.  

2. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia procedury odbioru wstępnego zrobotyzowanego 

stanowiska spawalniczego - 1szt w zakładzie Producenta i odbioru końcowego w zakładzie 

Zamawiającego, co zostanie poświadczone odpowiednimi dokumentami. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne 

informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Zapytaniu ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy. 

5. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy 

warunkowej w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oferta została złożona na …………… stronach, kolejno ponumerowanych od 1 do ………… . 

7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od 1 do 

…… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

niniejszego postępowania. 

8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne  

i prawdziwe oraz spełniamy wszelkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym. 

 

 

 

 

     ………………………................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do 

składania oferty oraz pieczęć 

identyfikacyjna Oferenta) 


