Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY
Dostawa pieca laboratoryjnego – suszarki wysokotemperaturowej do przeprowadzania prób
temperaturowych przyczepności powłoki oraz prób temperaturowych w kombinowanych testach
cyklicznych odporności korozyjnej detali, stanowiącego wyposażenie laboratorium badawczorozwojowego realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na
potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych.”

Zakład Wielobranżowy "Galwanizernia"
Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań

Nazwa Wykonawcy:
Adres wykonawcy:
REGON:
NIP:
Nr telefonu:
Nr faxu:
Adres e-mail:
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu na:
Dostawę pieca laboratoryjnego – suszarki wysokotemperaturowej do przeprowadzania prób
temperaturowych przyczepności powłoki oraz prób temperaturowych w kombinowanych testach
cyklicznych odporności korozyjnej detali, stanowiącego wyposażenie laboratorium badawczorozwojowego realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na
potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych.”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
a) kwotę netto : ………………………………………….…………………………… zł
b) stawka podatku VAT: ………………….. %
c) kwota podatku VAT: ……………………………………………………………… zł
d) kwotę brutto: ………………………………………….…………………………… zł
(słownie brutto:
……………………………………………………………….……………………………………………)
przy czym oświadczamy, że wynagrodzenie określone powyżej obejmuje wszystkie czynności wskazane w
zapytaniu ofertowym, a także inne czynności wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego
UWAGA:
Wykonawca składając ofertę, informuje w formie pisemnej zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.

2. Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady powstałe w trakcie realizacji
zamówienia, które zostanie wykonane własnymi siłami bądź przy udziale podwykonawców.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyłem/zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowymprzez okres 30 dni.
5. Oświadczam, że ( niepotrzebne skreślić):
−
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
−
* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu
do następujących towarów:
a)
..........................................................................................................................................
,
b)
..........................................................................................................................................
,
Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to .................................... zł netto.
UWAGA:
*dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT od wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu
odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
7.

Oświadczmy, że jesteśmy: (właściwe zaznaczyć)
a) mikroprzedsiębiorstwem
b) małym przedsiębiorstwem
c) średnim przedsiębiorstwem

 tak  nie
 tak  nie
 tak  nie

UWAGA:
Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.
L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

8. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia
Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom

Nazwa, adres podwykonawcy

Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom,
przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
9.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
...............................................................................................................................................................

Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania wysyłaną faksem lub mailem należy kierować na nr
faksu/adres email: ................................................................................................................
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................

.........................................
/miejscowość i data/
………………………….……………………………………….
/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

