
  
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

…………………………………………………..     
                    (Pieczątka Wykonawcy)      
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Oferta stanowi odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 8/2020 z dnia 09.06.2020 r. dotyczące 
zamówienia na zakup automatycznego stanowiska naprawczego, do lutowania, 
rozlutowywania i wymiany komponentów elektronicznych.  

 
 
 

1. Dane oferenta: 
 

Nazwa  

Adres  

NIP  

REGON  

Osoba uprawniona do 
kontaktowania się ze 
zleceniodawcą 

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  

 
 
Dane zamawiającego: 

Technosystem Sp. z o.o. 
Ul. Okulickiego 7/9 
05-500 Piaseczno 
NIP: 1231350775 
Godz. pracy: 8.00 – 16.00 
Strona internetowa: www.technosystem.pl  
e-mail: projekt@technosystem.com.pl 

 

 



  
 

 
 
2. Przedmiot Oferty 

 

Oferent wyraża gotowość podjęcia się wykonania całego Przedmiotu Zamówienia.  
 
Niniejsza oferta odnosi się do następującego przedmiotu, który jest zgodny z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia zawartym w ww. Zapytaniu Ofertowym. 
 

Do oferty proszę dołączyć Załącznik 2 – Formularz parametrów technicznych, 
potwierdzający spełnienie minimalnych wymagań technicznych, określonych w 
Zapytaniu Ofertowym. 
 
 

3. Warunki oferty 
 

W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe: 

 
Termin związania ofertą 
Złożona oferta ważna jest 30 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 

4. Dodatkowe oświadczenia 
 

Oświadczam, że: 
 Zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym nr 8/2020 i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń;  
 Oferowany Przedmiot Oferty spełnia wymagania techniczne i jakościowe 

określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego 
 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu 

zamówienia  
 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia 

 
1 Wartość podatku VAT należy wyrazić kwotowo, a w nawiasie podać zastosowaną procentową stawkę VAT 

Nazwa kryterium 
Okoliczność stanowiąca 

podstawę do oceny kryterium 
Warunki oferenta 

Cena 
(PLN/Euro/USD) 

Całkowita cena za realizację 
przedmiotu oferty 

 
………………………………. brutto 

(w tym …………….…. netto + ……………………….. 
(………….%)1 VAT 



  
 

 Zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w 
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz realizacji przedmiotu 
zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym 

 Jestem świadomy, że cena wskazana w niniejszym Formularzu Ofertowym za 
wykonanie przedmiotu zamówienia nie może ulec podwyższeniu w żadnym 
przypadku 

 Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, wspólników spółek jawnych, partnera i członków zarządu spółek 
partnerskich, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo –
akcyjnej, członków zarządu osób prawnych) 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………              …………………………………………..        
                          (Miejscowość i data)          (Podpis Wykonawcy) 

 
 
 

 


