
ZAŁACZNIK NR 1 

FORMULARZ OFERTOWY

dla  zapytania  ofertowego  nr  1  z  dnia  04.07.2016  r.  na  wyłonienie  wykonawcy  inwestycji  dot.
sprzedaży  wraz  z  montażem  w  siedzibie  zamawiającego   w   Dłużniewie  Małym  27A,  09-440
Staroźreby linii czyszczącej nasiona z zastosowaniem do celów produkcji nasiennej dla firmy  PPHU
Centrala Nasienna „Pietrzak” Robert Pietrzak z siedzibą w Dłużniewie Małym 27 A, 09-440 Staroźreby 

I. Zamawiający

PPHU Centrala Nasienna „Pietrzak” Robert Pietrzak 

z siedzibą w Dłużniewie Małym 27 A, 09-440 Staroźreby 

II. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/fax …………………………………………………….. E-mail ……………………………………………………
KRS …………………………………… NIP ……………………………………… Regon ………………………………………….

III. Cena oferty:
Cena  brutto  ……………………………………………  zł,  zawiera  obowiązujący  podatek  VAT.  
Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena netto ……………………………………………………. zł.
Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena określona przez Wykonawcę w złożonej  ofercie,  została ustalona na okres ważności
umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu. Cena nie może ulec zwiększeniu w przypadku
zmiany stawki VAT.

Ja, my niżej podpisany/podpisana/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:
Spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1 z dn.
04.07.2016 r. w szczególności:

a) Nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
b) Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, w tym załącznikami, oraz przyjmuję bez zastrzeżeńń

wymagania w nich zawarte.
c) Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
d) Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego

nr  1  z  dn.  04.07.2016  r.  oraz  jego  załącznikami,  nie  wnoszę/wnosimy  do  niego  żadnych
zastrzeżeń oraz akceptuję/akceptujemy i potwierdzam/potwierdzamy wszystkie warunki w
nim zawarte.

e) Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
f) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie

wskazanym przez Zamawiającego.



g) Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia
niezbędne do przygotowania oferty.

h) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

…………………………………………………………………
data i podpis osoby (osób) upoważnionych 

do podpisania oferty imieniu Wykonawcy


