Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu/nr faxu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP, REGON

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
AGREGATY CHŁODNICZE – komplet (2 szt.)

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszym zapytaniu
ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych.

1. Oświadczenia
a) Warunki udziału w postepowaniu
Oświadczamy, że:
Opis

posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
objętych przedmiotem zamówienia,
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu
podobnych prac.
dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie przedmiotu zamówienia.

Tak/Nie

b) Warunki wykluczenia z postepowania

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA

W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą
…………………………………………………………………(nazwa wykonawcy) nie istnieją powiązania kapitałowe lub
osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
……………………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………………………

podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

2. Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne wymagane dla oferowanego urządzenia
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących
parametrach, zgodnie z poniższym opisem:
TAK/NIE
Parametr
(Uwaga!
Należy
(Uwaga! Należy wypełnić każde pole wpisując
wypełnić
wartość parametru oferowanego urządzenia)
każde pole)

Nazwa Wymagania

AGREGATY CHŁODNICZE – komplet (2 szt.)

Agregaty chłodnicze – komplet – 2 szt. Muszą się składać z:

- zestawu sprężarkowego
skraplaczem

ze

- chłodnicy powietrza
- automatyki chłodniczej
- szafy sterowniczej
WYMAGANE PARAMETRY:
- temperatura wejściowa produktu
: +5 st. C;
- rotacja towaru : 20 ton/doba;
- temperatura docelowa w chłodni:
- 5 st. C
- produkt
warzywa

przechowywany

–

-równomierność
schładzania
produktu w komorze chłodniczej
3. Kryteria wyboru ofert
a) Cena przedmiotu zamówienia
Opis

Cena netto przedmiotu
zamówienia

Wartość (proszę wpisać)

Słownie(proszę wpisać)

Cena brutto przedmiotu
zamówienia

Podatek VAT przedmiotu
zamówienia
b) Gwarancja
Opis

Okres gwarancji

c) Czas reakcji na usterkę
Opis

Czas reakcji na usterkę
d) Warunki płatności
Opis

Przedpłata

4. Pozostałe informacje

Okres gwarancji
uzupełnić)

w

miesiącach

(proszę

Czas reakcji na usterkę w godzinach (proszę
uzupełnić)

Przedpłata w % (proszę uzupełnić)

Opis

Termin ważności oferty

Uwaga! Należy uzupełnić

Termin wykonania zamówienia
Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w niej zawarte.

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania
zamawiającego.

……………………………………………….….
miejscowość, data

…………………………………………………………
podpis osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

