Numer postępowania: 2/11/2017
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzeń składających się na linię technologiczną do produkcji
świeżych i mrożonych makaronów „PERINO” do zakładu produkcyjnego w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów wraz z
dostawą, instalacją i rozruchem, w ramach projektu RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16 w ramach Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”,
Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów, lub usług (poprzez wdrażanie wyników prac B+R)”
1. Dane oferenta:
Nazwa
Adres siedziby
Dane rejestrowe
Osoba uprawniona do
kontaktowania się ze
Zleceniodawcą

imię i nazwisko
telefon
adres e-mail

2. My niżej podpisani oferujemy realizację całości zamówienia pn. Zakup urządzeń składających się na linię technologiczną do produkcji
świeżych i mrożonych makaronów „PERINO” do zakładu produkcyjnego w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów wraz
z dostawą, instalacją i rozruchem za Cenę (C):
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Cena ogółem

Słownie

Waluta

Wartość netto
Wartość vat
Wartość brutto

Powyższa kwota wynika z następującego wyliczenia:
Lp.

Nazwa urządzenia

1.

Urządzenie do produkcji

Cena jedn.

Wartość w PLN / EUR

ciasta

2.

Kalibrator grubości
ciasta

3.

Maszyna do układana
makaronu w gniazdach

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pasteryzator z
generatorem pary z
systemem jej
rozprowadzania
Linia transportująca
produkty (2 szt.)
Elektroniczny, ogólny
panel sterujący
Spirala głębokiego
mrożenia z
kompresorem
Linia do makaronów
nadziewanych
Formy / matryce
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Opis parametrów technicznych:
Lp.

Nazwa urządzenia

Opis urządzenia

Parametry techniczne urządzeń

1.
Urządzenie do produkcji
ciasta

2.
Kalibrator grubości
ciasta

3.
Maszyna do układana
makaronu w gniazdach

4.
Pasteryzator z
generatorem pary z
systemem jej
rozprowadzania
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5.

Linia transportująca
produkty (2 szt.)



6.
Elektroniczny, ogólny
panel sterujący

7.
Spirala głębokiego
mrożenia z
kompresorem



Linia do makaronów
nadziewanych



8.

9.
Formy / matryce
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Okres gwarancji:
Oświadczam, że okres gwarancji będzie wynosił …………… miesięcy.

Referencje:
Przedkładam referencje w ilości …… sztuk.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oferta jest ważna przez 120 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
5. Cena oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, że Oferent nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.
7. Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań:
Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których
mowa powyżej, 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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8. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.
9. Załączniki do oferty:
a) Dokument rejestrowy oferenta,
b) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy)

…………………………………………………….
miejsce i data

………………………………………………..………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji
lub upoważnionego przedstawiciela)
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