
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia: ………….2017 r.

Formularz ofertowy 

OFERTA
na dostarczenie fabrycznie nowej lampy LED – urządzenia medycznego do bezinwazyjnego znoszenia

stanów zapalnych i regeneracji skóry, stanowiącego wyposażenie zaplecza badawczego, w ramach projektu
„Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego do badań klinicznych i farmakokinetycznych leków

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………….…

Adres: …………………………………………………………………………….…

NIP/REGON: …………………………………………………………………………….…

KRS: …………………………………………………………………………….…

Telefon, adres e-mail: ……………………………………………………………………….………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………….. 2017 składam/y ofertę na dostawę

fabrycznie  nowej  lampy  LED  do  urządzenia  medycznego  do  bezinwazyjnego  znoszenia  stanów  zapalnych  i
regeneracji skóry, stanowiącego wyposażenie zaplecza badawczego.

Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia:

.

.

.

.

.

.

.

.

Cena oferowanego urządzenia:   netto   …………..………………       brutto  ……………….…………

Ponadto oświadczam/y, że:

1. Dostawa zamawianego urządzenia nastąpi w terminie: do ………………………….tygodni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert. 

2. Niniejsza oferta jest ważna do …………………………. r.
3. Oferuję/my okres gwarancji wynoszący …………………………. miesięcy.
4. Posiadam/y niezbędną wiedzę fachową,  kwalifikacje,  doświadczenie,  możliwości  i  uprawnienia konieczne dla

prawidłowego wykonania umowy i będę/będziemy w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach
określonych w umowie.

5. Znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
6. Nie jestem/śmy skazany/i  za przestępstwa przeciwko mieniu,  przeciwko obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe.

7. Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe.
8. Znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym i akceptujemy je bez

zastrzeżeń a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w nim
przez  Zamawiającego  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  przez  niego  wyznaczonym.  Nie  stawienie  się  do
podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie jest równoznaczne z rezygnacją z jej podpisania.

9.  Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
10.  Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
11.  Oświadczenia  zawarte  w  niniejszej  ofercie  zostały  złożone  przez  osobę  uprawnioną  (upoważnioną)  do

reprezentowania Wykonawcy.
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Dane osoby do kontaktu………………..

..................................................................

(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
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