(nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14
80-231, Gdańsk
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr
5/PN/ApBad/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa
kompletnego układu do produkcji energii elektrycznej w technologii
Organicznego Obiegu Rankine’a

My niżej podpisani:
1.Imię:..............................................................nazwisko:...............................................

2.Imię:..............................................................nazwisko:…………………………………
występujący w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa firmy:

Adres firmy:

REGON nr :

NIP nr:

Nr telefonu:

Nr fax:

Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego:

Email:

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa oferowanego sprzętu)
za cenę brutto: .............................................. PLN,
słownie...........................................................................................
w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN,

1.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem zawartym w SIWZ.
2.Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze
wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczony prototyp na okres co najmniej 12
miesięcy licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr
4 do Specyfikacji i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Zamówienie zrealizujemy przy udziale
wymienione części zamówienia :

podwykonawców, którzy będą realizować

a) ...................................................................................................................
b) ...................................................................................................................
c) ....................................................................................................................
9. Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy.
10.
Oświadczamy,
iż
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:..................................

11. Oferta nasza zawiera łącznie ............ stron ponumerowanych.
12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) .............................................................................................
4) .............................................................................................
5) .............................................................................................
6) .............................................................................................

dn. .........................

......................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy)

