(miejscowość), (data)

FORMULARZ OFERTY

OFERENT:
Nazwa:………………………………..
Adres:………………………………….
NIP:……………………………………..
REGON:……………………………….
Osoba do kontaktu:………………………….
e-mail:………………………………………………
nr telefonu:……………………………………….

ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres
Laser Polska Marcin Garncarek
94-411 Łódź
ul. Złotno 173
NIP: 727-225-84-89

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………. r. na zakup
usługi, która zakłada opracowanie ………………….. przedstawiamy ofertę, zgodnie z wymogami
określonymi w zapytaniu ofertowym.

CENA i TERMIN REALIZACJI
Uzasadnienie kosztu i jego związek z
Data
Zadanie

Nazwa zadania

rozpoczęcia
zadania

Data zakończenia

Cena netto

Cena brutto

zadania

(PLN)

(PLN)

realizowanym projektem (szczegółowa
specyfikacja kosztów usługi i uzasadnienie
wysokości wskazanych w ofercie kosztów oraz
niezbędności realizacji danego zadania

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie N

SUMA

TERMIN REALIZACJI USŁUGI I WAŻNOŚĆ OFERTY
1. Termin realizacji Usługi przez Wykonawcę wyrażony w miesiącach
2. Termin związania ofert od dnia jej złożenia wyrażony w miesiącach

Nr zadania

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/PODMIOT
DZIAŁANIA

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie N

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Oświadczenie, że:
 nie jestem(śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo i kapitałowo
 jestem(śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo i kapitałowo

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•

posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

•

pełnieniu członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem
niezbędne informacje do przygotowania oferty;
Jestem związany/a ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym;
że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
w razie wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

…………………………………………………….
(podpis i pieczęć Oferenta)

