
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY 
Do zapytania ofertowego Nr 1/01/2021/KT

__________________________________________________________________________

…………………………………………                                                                   
(pieczęć firmowa oferenta)                                                                                 

Dane dotyczące Oferenta: 
Nazwa :  …………………………….………..
Siedziba:  ………………………….…………
Nr telefonu /faks:  ……………………………
nr NIP: ……………………….……..……….
nr REGON:. …………………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B 
62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta złożona  w  związku  z  realizacją  projektu  pt.  „Wdrożenie  innowacyjnej  technologii  produkcji
systemów żywienia i utrzymania trzody chlewnej”– realizowany w ramach poddziałania 3.2.2 Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zobowiązania Oferenta:
Zobowiązuję się wykonać dokumentację projektową na budowę hali produkcyjnej o powierzchni ok. 384
m² wg. specyfikacji określonej w zapytaniu ofertowym nr 1/01/2021/KT z dn.25-01-2021 r.
Oświadczam, że spełniam warunki wskazane dla oferentów w w/w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / OFERTA:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Całkowita cena wykonania przedmiotu zamówienia w kwocie:

· cena ne�o .............................. zł
· podatek VAT ......................... %
· cena bru�o ..............................zł
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Sposób i terminy płatności: …………………………………..
Termin realizacji: ........................................
Inne  (jeśli dotyczy): …………………………………..

Oświadczenia Oferenta:
- Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/01/2021/KT z dn.

25-01-2021 r. 
W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam,  że  posiadam  potencjał  techniczny  i  osobowy  oraz  doświadczenie  niezbędne  dla
realizacji przedmiotu zamówienia (na potwierdzenie załączam …………………….).

- Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
- Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia …………………. 2021 r. (termin ważności oferty)

W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować się z 

…………………………………………..     (imię i nazwisko wyznaczonej osoby oraz kontakt).

______________________
(Miejscowość i data)

__________________________________________________
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załączniki do oferty (jeśli dotyczy):
1. …………………………………
2. ………………………………..
3. ……………………………….. 
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