Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

Nr postępowania: 4_2016
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Tryb postępowania : przetarg nieograniczony
Postępowanie opublikowane : DUUE Nr 2016/S 182-327296

Miejscowośd ……………………, dnia…………………… r.*

Oferta dla
R-Adler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Modliszewo 8B, 62-200 Gniezno
tel. 614262233, fax 614258792
ksiegowosc@r-adler.eu, www.r-adler.eu
NIP: 784-247-00-98, REGON 301562570

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2016 z dnia 16.09.2016 r. dotyczącego
projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy "R-Adler" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązao oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi i udoskonalonego produktu”. w ramach
Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie
konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach WRPO na lata 2014-2020 ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składam niniejszą ofertę na wykonanie
poniższego zamówienia:
CZĘŚĆ 4: I. Stanowisko komputerowe – 1 szt.
I.

Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………….……...*
Adres: ………………………………………………….………..*
NIP: …..…………………………………………….……….……*

II. Warunki cenowe oferty

Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena netto w
PLN/EURO *

Cena brutto w
PLN/EURO *

Waluta
(PLN/EUR)*

CZĘŚĆ 4
1.

Stanowisko komputerowe – 1
szt.
RAZEM*

-

Czas reakcji serwisu: ……………… godzin*
Gwarancja: ………………………. miesięcy*

Ważnośd oferty: 60 dni od zakooczenia terminu składania ofert.

III. Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeo i uwag w tym zakresie.
2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo.
3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub
zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
we wskazanych terminach.
5) Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny i zasoby ludzkie niezbędne do
terminowej realizacji zamówienia.
6) Oświadczam, iż zobowiązuję się do wystawienia i dostarczenia świadectwa zgodności CE w
momencie dostarczenia przedmiotu zamówienia.
7) Oświadczam, iż Spółka jest / Spółka nie jest (skreślid niepotrzebne)* powiązana osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub
powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzid uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:
1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia (dodatkowy opis przedmiotu zamówienia).

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*
*dane obligatoryjne

