
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego 
                                               na: „Zakup i dostawę sprzętu” 

Wzór Formularza Ofertowego 
 

 
  

Miejscowość, data 
 
 Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

MAR-S SP. Z O.O.. S. K-A 
ul. Namysłowska 9B 
63-460 BRALIN 

       NIP: 619-202-01-18, REGON: 302214262 

 

 OFERTA 
–  DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 19.08.2016 r. w sprawie: 

„Zakupu i dostawy sprzętu”  

 

 
Pełna nazwa Wykonawcy 

 

 
Adres siedziby Wykonawcy 

 
 W nawiązaniu do zapytania ofertowego na: „Zakup i  dostawę sprzętu” zgodnie z Załącznikiem nr 
2 do zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa MAR-S Sp. z o.o. S. K-A  w efekcie zakupu i wdrożenia innowacyjnej technologii – 
systemu automatycznego rozkroju UNICUT 3C50” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Projekt nr RPWP.01.05.02-30-
0621/15-00, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym:  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za łączną cenę netto1 : 

 _______________________________________  zł  

(słownie:___________________________________________________________________________________________ złotych), 

która będzie powiększona o należy podatek VAT w kwocie  ____________________________________ zł)  

(słownie ___________________________________________________________________________________________złotych), 

co daje łączną kwotę brutto: _____________________________________________________ zł (słownie: 

_______________________________________________________________________________________________________złotych) 

                                                           
1 Podać dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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2. Cenę za poszczególne działania przedstawia tabela poniżej: 
 

ETAP 1 CENA NETTO  

1 01/08/2016 - 31/08/2016 
 Przygotowanie infrastruktury techniczno-informatycznej pod planowany zakup 
innowacyjnego wielofunkcyjnego systemu automatycznego rozkroju materiałów UNICUT 
3C50 TRICUT: - stanowiska komputerowe wraz z monitorem i oprogramowaniem - 2 szt. 

 

RAZEM ETAP 1  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  
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3. Oferujemy okres gwarancji na dostarczony sprzęt i instalacje po odebraniu towaru bezusterkowym 
protokołem odbiorczym: 24 miesiące / 36 miesięcy / 48 miesięcy / 60 miesięcy2 

4. Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym. 
5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji 

zamówienia, w szczególności koszt licencji, dostawy, instalacji systemu, podatki i inne opłaty 
publicznoprawne, rabaty i upusty związane z wykonaniem zamówienia. 

6. Oświadczamy, iż oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 Zapytaniu Ofertowego. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wszystkimi jego 
załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

8. Oświadczamy, iż zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez  _____________ dni. 
10. W przypadku przyznania nam realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
11. Oświadczamy, iż posiadamy nr NIP: ____________________. 
12. Korespondencję należy kierować na adres: 

___________________________________________________________________________________ 

na nr telefonu/faksu: __________________________ 

na adres e-mail: ______________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
Miejscowość, data                                                                                                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić 


