Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dn. 23.10.2018

…………………., dn. …………….

OFERENT
Nazwa firmy: Adres:

ZAMAWIAJĄCY:
FABRYKA MAKARONU SP. Z O.O.
UL. FREZERÓW 3,
20-209 LUBLIN
KRS 0000600654, REGON 363687889, NIP 1231310853

e-mail: info@avellini.pl
Formularz oferty
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2018 związanego z realizacją projektu „Usługi
proinnowacyjne na rzecz wdrożenia innowacyjnej mieszanki mąk bezglutenowych do produkcji
makaronów, ciast i pieczywa o podwyższonych wartościach odżywczych, wzbogaconej dodatkiem
mąki z wysokobiałkowych roślin strączkowych zawierających składniki bioaktywne m.in. polifenole
(fasola, groch i inne)” w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020; nr umowy o dofinansowanie POIR.02.03.01-06-0007/18-00 składamy ofertę na:

Przedmiot oferty, proszę wymienić
enumeratywnie składowe oferty
zgodnie z treścią opisu przedmiotu
zamowienie (zal nr 2)
Przesiewacz mąki
Rozdrabniacze - 2 szt..
Ekstruder min. jednoślimakowego
Suszarnia mąki.
Automatyczna linia do ważenia i pakowania
Zestaw przenośników
automatycznych z chłodzeniem.

Wartość netto (PLN)

VAT (PLN)

Wartość brutto (PLN)

Szafa sterujących linii produkcyjnej
Mikser

Termin związania ofertą: 60 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy wynosi ……..dni
Na przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja trwająca:

……. miesięcy

Oświadczamy, iż ofererowane w niniejszej ofercie urządzenia posiadają następujące dokumenty,
które to dostarczone będą najpóźniej do dnia dostawy urządzeń:
 Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych,
 Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia w języku polskim,
 Dokumentacja potwierdzająca zgodność maszyny z normami CE,
Oświadczamy, że oferta zawiera:
 Bezpłatny transport/dostawa do siedziby Zamawiającego,
 Bezpłatny montaż, podłączanie i uruchomienie maszyny u Zamawiającego,
 Dostawca zapewnia na czas odbioru maszyny u Zamawiającego bezpłatne szkolenie.
 Nr telefonu bezpłatnej infolinii wsparcia technicznego czynnej 7 dni w tygodniu min 8 h. w godz 917.

Ponadto:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Oświadczam, iż oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego, w szczególności
zawarte w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Na potwierdzenie powyższego
przedkładam specyfikację techniczną.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i przyjmuję do stosowania
określone w nim wymagania i zasady postępowania, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią wszystkich załączników do zapytania ofertowego.
Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się
do podpisania Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
Oświadczam, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
Oświadczam, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym
przedmiotem zapytania ofertowego.
Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Oświadczam, iż dysponuję potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Oświadczam, iż oferta zawiera:
 Uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego,
 Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia,



XI.

Oświadczenie oferenta dot. zakresu wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego,
Dokument rejestrowy oferenta zgodnie z pkt. V.4 niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oświadczam, iż oferta zawiera: (proszę wymienić, jeśli oferta zawiera inne dodatkowe
dokumenty):


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

OSOBA/OSOBY DO KONTAKTU:
Imię i nazwisko ………………………………………….
Nr telefonu ………………………………………………
E-mail ……………………………………………………

Imię i nazwisko ………………………………………….
Nr telefonu ………………………………………………
E-mail ……………………………………………………
……………… dnia ………….
…..…………………………………………………….
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
Oferenta, pieczątka imienna oraz pieczęć firmowa

