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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku nr 1/11/2022 

                   ……………………, ……………… 

         miejscowość data 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku nr 1/11/2022 na potrzeby projektu pn.: „Linia do 

produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjną metodą 

nawojową”, mające za przedmiot:  

1. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji produkcyjno-ofertowej 

2. Wdrożenie oprogramowania do doboru i projektowania produktów 

 

 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP:   ……………………………………………………………………………………………………… 

 

REGON:  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTU…………………………………………………………… 
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2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

 

1. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji produkcyjno-ofertowej 

 

Cena netto [PLN] 

 

……………………………………………………… 

Słownie:…………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Cena brutto [PLN]  

…………………………………………………… 

Termin płatności  

…………………………………………………… 

Okres realizacji zamówienia liczony w 

miesiącach od dnia podpisania umowy 

 

…………………………………………………… 

Wsparcie techniczne liczone w miesiącach od 

dnia wdrożenia systemu elektronicznego obiegu 

dokumentacji produkcyjno-ofertowej 

 

 

…………………………………………………… 

 

2. Wdrożenie oprogramowania do doboru i projektowania produktów 

 

Cena netto [PLN] 

 

……………………………………………………… 

Słownie:…………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Cena brutto [PLN]  

…………………………………………………… 

Termin płatności  

…………………………………………………… 
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Okres realizacji zamówienia liczony w 

miesiącach od dnia podpisania umowy 

 

…………………………………………………… 

Wsparcie techniczne liczone w miesiącach od 

dnia wdrożenia oprogramowania do doboru i 

projektowania produktów 

 

 

…………………………………………………… 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Rozeznania rynku oraz uzyskaliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy 

postanowienia i wymagania określone w Rozeznaniu rynku i załącznikach. 

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

do niego zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Rozeznaniu rynku.  

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

i prawdziwe. 

7. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego 

Rozeznania rynku oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

8. Oświadczamy, że: 

a. spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem, 

b. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

c. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego 

zamówienia; 

d. posiadamy niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej 

realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki 

techniczno-organizacyjne oraz potencjał osobowy i finansowy. 

 

 

 

………………….. dn…………………… ……………………………… 

Miejscowość,     data                                                                              podpis osoby uprawnionej 

 

 


