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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr Z2/1/3.2.1/2017  

 
 
 
 

………………………………………                                      ………….…………….. dnia………………… 
       Nazwa i adres Wykonawcy                        (Miejscowość / data) 
               (pieczątka) 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:   .................................................................................................................... 
Siedziba:   .................................................................................................................... 
Strona internetowa:  .................................................................................................................... 
Numer telefonu:  ……............................................................................................................. 
numer faksu:  ………......................................................................................................... 
KRS:   .................................................................................................................... 
REGON:   .................................................................................................................... 
NIP:   .................................................................................................................... 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Nazwa: AGRO-WIKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Siedziba: 26-300 Opoczno, ul. Zakątna 4 
Strona internetowa: www.agro-wikt.com.pl 
Numer telefonu: +48 (44) 754 39 44 
numer faksu: +48 (44) 755 35 91 
KRS: 0000512006 
REGON: 101781829 
NIP: 7681836328 

III. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy: 

Odpowiadając na otrzymane Zapytanie Ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na realizację 
zadania: na nabycie środka trwałego – linia do nagrzewania, realizowanego w ramach projektu pn. 
„Wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych narzędzi rolniczych poprzez wdrożenie wyników prac B+R w ich 
procesie produkcji”. Wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0004/16), realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji  
w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na 
rynek. Oferujemy wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego, zgodnie z wymogami za cenę: 

 



 

 
 

2 
 

 
Cena oferty (K1) 
wartość netto ……………..............................zł  
                            (słownie: ........................................................................................................................................) 
podatek VAT ................................................zł 

(słownie: ........................................................................................................................................) 
wartość brutto ................................................zł 

(słownie: ........................................................................................................................................) 
 
Czas reakcji serwisu (K2):………………………………………………………………………………………………….      
 
Oferowany okres udzielonej gwarancji (K3) (liczony w miesiącach od daty zakończenia realizacji zamówienia):      
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
 
Oświadczamy, że: 
 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działań i czynności objętych przedmiotem zamówienia. 
2. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z zapisami Zapytania Ofertowego i złożonej oferty. 
3. Reklamacje będą załatwiane w terminie zgodnym z zapisami umowy. 

Oświadczenie dotyczące postanowień Zapytania Ofertowego: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz załącznikami, który uwzględniają 
wymagania techniczne, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w Zapytaniu 
Ofertowym i ofercie oraz w terminach w nich opisanych. 

3. Oferta zachowuje ważność do 90 dni od dnia jej złożenia. 
 

IV. Zakres przedmiotu zamówienia ofertowego, które Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcom: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
 
1. ............................................................  tel. / fax / e-mail:  ........................................................... 
2. ………………………………………….. tel. / fax / e-mail ……………………………………………… 

VI. Pełnomocnik w przypadku reprezentacji: 

Nazwa (firma): …..……………………………………………………………………………………………… 
Adres:  ……..…………………………………………………………………………………………… 
Dane kontaktowe: …………..……………………………………………………………………………………… 
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Zakres pełnomocnictwa*  (dołączyć oryginał): 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy    
 

VII. Dokumenty załączone do oferty: 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty załączamy:  
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

VIII. Inne informacje Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
 
 

* niepotrzebne skreślić 


