Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA NIERDZEWNA do zapytania ofertowego nr
1/1.1.1/2018 z dnia 23.01.2018 roku

Oferta złożona w związku z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.1.1/2018
dotyczącym dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnych
prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych,
dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Bozamet Sp. z o.o.,
Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce
NIP: 821 24 72 363,
REGON: 140793199
www.bozamet.pl, info@bozamet.pl
pon.-pt. 8.00-16.00
tel. +48 25 63339894 fax. +48 25 6323140
2. Nazwa i adres Wykonawcy:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
NIP ..................................................... REGON .......................................................................
Telefon ………………………..

e-mail ……………………………………...........

3. CENA OFERTY ZA WYKONANIE I część przedmiotu zamówienia: BLACHA NIERDZEWNA
- cena oferty netto: .................................................. zł
(słownie: ...................................................................................................... złotych),
- podatek VAT wynosi: ……………...…..... zł, według stawki …….…… %
(słownie:.............................................................................................................. złotych),
- cena oferty brutto (z podatkiem VAT): ..................................... zł.
(słownie: ............................................................................................................. złotych),

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA
BLACHA NIERDZEWNA
Nazwa

Gatunek

Gabaryt
Grubość
[mm]

Lp.

1

Blacha
(arkusz)

1.4016
(Warunki techniczne dostawy
wg. PN-EN 10088-2
Tolerancje wymiarów wg. PNEN 10259)

2

Masa
brutto
[kg]

Ilość
arkuszy
brutto
[szt.]

3 240,00

45,00

Szerokość Długość [mm]
[mm]
(walcowanie)

1500

3000

4. Termin związania złożoną ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
5. Oświadczam/-y, że :
a) zapoznałem/-liśmy się z treścią formularza dot. zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie
wnoszę/-imy do nich zastrzeżeń,
b) moja/nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu ofertowym.
7. Akceptuję/-my warunki płatności określone przez Zamawiającego.
8. Akceptuję/-my warunek, iż w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługują mi/- nam
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
9. W przypadku wygrania postępowania zobowiązuję/-my się do zrealizowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
10. Wykonam/-y przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
oraz warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
11. Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z zapytaniem ofertowym.
12. Informacje dodatkowe Wykonawcy:
nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów: ………………………………….
numer telefonu/faksu ……………………………….……………………………………………….
poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………………………………………………
adres internetowy (URL) ……………………………………………………………..………………
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
..........................................................................................................................................
b) ............................................................................................................................................
c) ............................................................................................................................................
Uwaga : Do niniejszego formularza ofertowego należy załączyć dokumenty określone w zapytaniu
ofertowym (jeśli dotyczy).

………………………………………….
Data

………………………………………………………………………………………………………………
Pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

