
 

Załącznik nr 1 

 

 

 

………………, dnia ……………… 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2017r. nr 01/08/2017 mające za przedmiot 

dostawę modułu do systemu CORE i wtyczek integrujących ramach Zadania 3 i 4 na potrzeby 

realizacji projektu pn. „Cloud cookie Computing System Raporting - CCCSR”, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, 

nr wniosku o dofinansowanie RPPK.01.04.01-18-0839/16, umowa o dofinansowanie z dnia 

…………………, nr umowy ………………składam ofertę dotyczącą realizacji ww. 

przedmiotu zamówienia  

 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

 

Nazwa: 

………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………. 

NIP: 

……………………………………………………………………………………….. 

REGON:……………………………………………………………………………... 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, 

………………………………. netto, co stanowi ………………….…… brutto. 

3. Na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia udzielamy 

………………………… letniej gwarancji jakości. 

4. Oferujemy support (wsparcie techniczne) w wymiarze ……………………………. 

5. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu 

ofertowym. 



 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy 

konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę 

akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy 

do niego zastrzeżeń. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Zapytaniu ofertowym.  

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w 

przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych 

Zapytaniem ofertowym, w tym w szczególności projektem umowy stanowiącym 

załącznik do Zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  

10. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne 

i prawdziwe. 

11. Oświadczamy iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego 

Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

12. Oświadczamy, że 

- spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem, 

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego 

zamówienia; 

7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

- …………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………..dn…………………… ……………………………… 

                                                                                                         podpis osoby uprawnionej 

 


