Załącznik nr 2
Pieczęć Oferenta

OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
Dostawa robotów, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód" Zadanie 6:
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Warsztaty
rozwijające uzdolnienia
Składamy niniejszą ofertę.
Dane
wykonawcy:_________________________________________________________
Adres
Kod pocztowy
Tel.
Fax.
REGON
NIP
Adres e-mail
Strona internetowa
Osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy są:
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zakresu rzeczowego zamówienia za
następującą cenę brutto:
Dostawa robotów, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód" Zadanie 6: Indywidualizacja
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Warsztaty rozwijające uzdolnienia
cena za jednego robota: _________________ zł brutto
Łączna cena: ____________________ zł brutto
Słownie:____________________________________________________ złotych brutto

Powyższa cena zawiera należny podatek VAT .
Termin płatności faktury: do 30 dni

Termin gwarancji: 24 miesiące

Termin realizacji: do 21 dni od dnia zawarcia umowy

Verte

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1.
2.
3.

Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy.
6. Oświadczam(y) o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie
wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
9. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji zamówienia.

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Opis zrealizowanych dostaw o charakterze i zakresie
podobnym do niniejszego zamówienia wraz z
podaniem nazwy zamawiającego i terminu
zrealizowanych dostaw
Opis zrealizowanych zamówień:
Nazwa zamawiającego:
Termin zrealizowanych zamówień:

..................................., dn. ...........................

Wartość zamówienia

.......................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

