……………..……………….................
(pieczęć oferenta)
……………..(miejscowość), dnia ………………
Dane oferenta:
………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………
(nazwa i adres siedziby głównej)

OFERTA
W odpowiedzi na upublicznione ogłoszenie firmy EKO-DBAJ Sp. z o.o. oferujemy fabrycznie
nową wiertnicę horyzontalną oraz oprogramowanie komputerowe do wizualizacji powykonawczej
przewiertów wg specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszej oferty. Oferowane warunki
przedstawiamy poniżej:
1. Cena :
a. Cena netto wiertnicy horyzontalnej:
………………….. zł (słownie: .............................................................................................)
b. Cena netto oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów:
………………….. zł (słownie: .............................................................................................)
c. Cena łącznie wiertnicy horyzontalnej i oprogramowania komputerowego do wizualizacji
powykonawczej przewiertów:
Cena netto ………………….. zł (słownie: ..........................................................................................)
Podatek VAT ………%
Cena brutto ………………...….. zł (słownie: .....................................................................................)
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2. Gwarancja (w miesiącach): …………………………………….
Jednocześnie oświadczamy co następuje:
1. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania 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: a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co
najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) pozostawaniu z
wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się
wykonać zamówienie na wskazanych przez Zamawiającego warunkach.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy jaka będzie podpisana z
wybranym oferentem, akceptujemy jej treść i zobowiązujemy się wykonać zamówienie na
zawartych w niej warunkach.
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia Zamawiającego, w tym z istotnymi
postanowieniami umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu
Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że wadium w wysokości 50 000 złotych wnieśliśmy w dniu
.......................................... w formie ..........................................
8. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania przetargowego.
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić poniżej wszystkie
załączniki):

……………………………………
(podpis i pieczątka)
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