Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

……………………………..
……………………………..
……………………………..
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Geopartner Sp. z o.o.
ul. Skośna 39b
30-383 Kraków
(data) .........................
OFERTA
Ja (My), niżej podpisany (ni)
…………………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz :
..........................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)
..........................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)
REGON........................................................................
NIP ..............................................................................
Nr KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ……………………….……………...
nr telefonu ...........................
nr faxu .................................
adres e-mail ……………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/11/2018z dnia 13.11.2018 r. dotyczące dostawy
oprogramowania
do
przetwarzania,
interpretacji
i
obrazowania
danych
geofizycznych/grawimetrycznychw ramach realizowanego projektu pn. „Opracowanie technologii
pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz
jego pobrzeża”, nr umowy o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0080/17-00 realizowanego
w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
składam(y) niniejszą ofertę:
Przedmiot zamówienia:…………………………………..
Cena netto:……………………….słownie:……………………….
Cena brutto:……………………...słownie:………………………w tym podatek VAT….%
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Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczam (y), że:
1. akceptuję (emy) i spełniam (y) wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym nr
01/11/2018;
2. posiadam (y) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Przedmiotu Zamówienia;
3. podmiot, który reprezentuję (emy), posiada potencjał techniczny pozwalający na zapewnienie
gotowości do reakcji serwisowej on-line w dni robocze oraz do świadczenia wsparcia
technicznego w języku polskim i angielskim;
4. jestem (śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi;
5. sytuacja ekonomiczna i finansowa mojej (naszej) firmy zapewnia bezproblemowe wykonanie
Przedmiotu Zamówienia;
6. wobec mojej (naszej) firmy nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne oraz nie
ogłoszono upadłości;
7. w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty przez Zamawiającego za najkorzystniejszą,
zobowiązujemy się dokonać dostawy zgodnie z terminem wskazanym w Zapytaniu ofertowym
nr 01/11/2018.
Do niniejszej oferty załączam (y):
● Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z Załącznikiem nr 2.
● Specyfikację techniczną oprogramowania będącego przedmiotem oferty – wg własnego wzoru.
Imię(ona) i nazwisko(a) osoby(ób) odpowiedzialnej (ych) za realizację zamówienia ze strony
Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………

data:……………

podpis(y):………………
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