Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015

FORMULARZ OFERTOWY
…………………… dnia …………………
I Zamawiający:
Przedsiębiorstwo-Projektowo-Usługowo-Wdrożeniowe „ANKRA” Marian Polus
31-215 Kraków, ul. Żabiniec 15
NIP 631 021 03 21, REGON 270062724

W imieniu Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
(nazwa, adres siedziby Wykonawcy, NIP, REGON, dane teleadresowe/ew. czytelna pieczęć)
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2015
na zakup badan przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie siatek i szkieletów z prętów
kompozytowych FRB jako zbrojenia konstrukcyjnych elementów betonowych
składam(y) niniejszą ofertę na następujących warunkach:
Lp.
Cena
poszczególnych
zadań

Nazwa
Badania przemysłowe
Prace rozwojowe

Cena netto

Cena brutto

Etap I
Etap II
Etap III

PPUW „ANKRA” Marian Polus, ul. Żabiniec 5, 31–215 Kraków, NIP: 631-021-03-21, REGON: 270062724
tel./fax: +48 32 775 69 71, email: biuro@ppuwankra.pl

strona 1 z 2

Cena całkowita netto: …………………………………………………………………………..
Słownie: ……………………………………………………………………………………….
Wartość podatku VAT: …………………………………………………………………………
Słownie: ……………………………………………………………………………………….
Cena całkowita brutto: ………………………………………………………………………….
Słownie: ……………………………………………………………………………………….
Oświadczenia Wykonawcy
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i uznaje się za
związanego określonymi w nim wymaganiami i zasadami postepowania oraz, że
uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że przedmiot ofert jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym
z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 1/2015 z dn. 22.07.2015 r. oraz
w Specyfikacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.)
3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia i kwalifikacje wymagane ustawowo do
wykonywania działalności obejmującej przedmiot Zamówienia.
4. Oświadczam, że posiadam odpowiednie doświadczenie, infrastrukturę naukowobadawczą i zasoby kadrowe do wykonywania usługi obejmującej przedmiot
zamówienia ofertowego.
5. Oświadczam, że w razie realizacji zamówienia zobowiązuje się do przedstawienia na
żądanie Zamawiającego dokumentów związanych z rzeczywistymi kosztami
ponoszonymi w związku z realizacją prac objętych zamówieniem. Dokumenty te będą
jednoznacznie wskazywać zakres wykonanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym
koszty wszelkich marż.
6. Oświadczam, że jestem związany warunkami zawartymi w przedkładanej ofercie przez
okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

……………………………………………………...
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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