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Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego: Wzór oferty 

 

        ………………………………… 

         (miejscowość, data) 

 

Dane Oferenta: 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

(nazwa i adres siedziby głównej, dane kontaktowe) 

 

OFERTA 

 

 W odpowiedzi na upublicznione przez firmę: Jurmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., 

zapytanie ofertowe, przedkładamy ofertę na dostawę ……………………………….…………… o parametrach 

technicznych zgodnych z załączoną specyfikacją techniczną.  

 

1. Cena oferty za całość przedmiotu zamówienia: 

a. Cena netto (EUR): ………………………………………………….. . 

b. Podatek VAT (EUR):………………………………………………. . 

c. Cena brutto (EUR): …………………………………………………. 

2. Okres gwarancji (w miesiącach):…………………………………… 

3. Warunki płatności: 

- zaliczka w kwocie …………………………………….. – za okazaniem gwarancji bankowej ważnej nie krócej niż 

14 dni po terminie dostawy, 

- płatność przedwysyłkowa w kwocie ……………………………… - przy gotowości przedmiotu zamówienia do 

wysyłki i po dokonanym odbiorze zakończonym pozytywnym wynikiem oraz potwierdzonym protokołem odbioru 

wstępnego, 

- płatność końcowa w kwocie …………………………. –   w terminie  30 dni po zainstalowaniu i uruchomieniu 

przedmiotu zamówienia w zakładzie Zamawiającego oraz przeprowadzeniu szkolenia jego personelu z zakresu 

obsługi. 

4. Oświadczenie Oferenta: 

Oświadczam(y), że: 

a) posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności 

określonych w zapytaniu ofertowym; 

b) dysponuję (emy) potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

określonego w zapytaniu ofertowym; 
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c) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

określonego w zapytaniu ofertowym; 

d) posiadam (y) wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw i serwisu (gwarancyjnego i 

pogwarancyjnego w języku polskim) centrów frezarskich CNC o parametrach wykazanych w 

przedmiocie zamówienia lub tożsamych, co potwierdzają następujące dostawy zrealizowane w ciągu 

ostatnich ……….…. miesięcy  poprzedzających okres, w którym upływa termin składania ofert: 

 

Lp. Nazwa przedmiotu dostawy Nazwa i dane teleadresowe 

klienta  

1.   

2.   

 

e) posiadam (y) przedstawicielstwo serwisowe dotyczące obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej na terenie 

RP oraz przeprowadzające szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim; 

f) zobowiązuję (emy) się spełnić warunki handlowe realizacji zamówienia określone w pkt IV Zapytania 

ofertowego . 

 

 

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.  

 

 

 

 

       ……………………………………  

                (podpis i pieczątka) 

 


