Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego

..........................................................
(miejscowość i data)
.........................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

………………………………………………………….
(NIP wykonawcy:
..........................................................................
(telefon)

……………………………………………………........
(adres e-mail)

………………………………………………………….
(osoba do kontaktu)

WASPAK Sp. z o.o.
ul. Wapienna 7
87-800 Włocławek

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: Zakup i dostawa Robota (rodzaj – boczny) do stanowiska wtryskowego 1 kpl.

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dn. 26.01.2018 r. składam ofertę zgodnie z wymogami
zawartymi w przedmiotowym Zapytaniu w zakresie:
- dostawy 1 kompletu Robota (rodzaj – boczny) do stanowiska
przedmiotowy robot boczny będzie przeznaczony do obsługi
dostosowanego do technologii wtrysku tworzyw gazem „MuCell” o
według zestawienia parametrów techniczno-eksploatacyjnych
ofertowym z dn. 26.01.2018 r.

wtryskowego 1 kpl. gdzie
stanowiska wtryskowego
siłach zwarcia 450-550 ton,
zawartych w Zapytaniu

Jednocześnie oświadczam, iż oferowany Robot boczny do stanowiska wtryskowego spełnia wszelkie
parametry techniczno-eksploatacyjne wskazane w Zapytaniu ofertowym z dn. 26.01.2018 r. – całość
zgodnie z opisem parametrowo-wyposażeniowym wskazanym w Zapytaniu ofertowym z dn.
26.01.2018 r.
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Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: do 30.06.2018 r.

Odnosząc się do kryteriów oceny oświadczam, iż:



cena ofertowa wykonania całości zamówienia (stanowiącego przedmiot Zapytania ofertowego z
dn. 26.01.2018 r.) netto wynosi …………..……………………………..



cena ofertowa wykonania całości zamówienia (stanowiącego przedmiot Zapytania ofertowego z
dn. 26.01.2018 r.) brutto wynosi …………………………………………

Cena oferty zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść zarówno na dostawę
jak również montaż urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszej oferty.

Oświadczam, że jestem związana/y niniejszą ofertą do dnia 19.03.2018 r.

Oświadczam, że nie jestem powiązana/y z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, gdzie 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu 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.

…………………………………
(podpis Oferenta)
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