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                                                                                                Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
 
 
……………………………………………..                                                   …………………………….. 
/Pieczęć Wykonawcy/                                                                            /miejsce i data sporządzenia/ 
                                                                               

 

OFERTA 
 
I.  ZAMAWIAJĄCY: 

 

CHEMOBIT Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 42A 

 59-220 Legnica 

 

II. WYKONAWCA: 

/Dane oferenta/ 

 

Nazwa 

oferenta……………………………………………………………………………………………… 

 

Adres/siedziba 

firmy…………………………………………………………………………………………………. 

 

NIP:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

III. OFERTA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10DU/2016-B na : Dostawę specjalistycznej 

obrabiarki CNC z głowicą frezującą 3D do polimerów i  elastomerów oferuję/-emy                          

za przedmiot Zamówienia następująca cenę: 

 

lp. Nazwa 

 

Cena netto 

[waluta ……………..] 

1. 
Specjalistyczna obrabiarka CNC z głowicą 

frezującą 3D do polimerów i  elastomerów 
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Cena oferty 

netto:………………………………………………………………………………………………….. 

 

Termin 

realizacji:……………………………………………………………………………………………… 

 

Udzielona 

gwarancja:……………………………………………………………………………………………… 

 

Zakres serwisowy i czas reakcji na likwidację awarii…………………………………………. 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Termin ważności oferty:  27.01.2017 r. 

 
 

 

IV. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam/-amy, że: 

 

a. Posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b. Posiadam/-y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia; 

c. Dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                   

do wykonania Zamówienia; 

d. Znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia. 

e. Zapoznałem/-liśmy się z treścią Zapytania ofertowego, nie wnoszę/-simy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem/-liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

f. Zgadzam/-my się, że w przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu 

naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem 

Zamówienia, roszczenia te przejmuje Wykonawca. 

g. Uważam/-y się za związanego/-nych ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu 

ofertowym 

 

                                                                     ………………………………………………………… 

                                                  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

-------------------------------------- 
niepotrzebne   skreślić 


