Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017 r. złożone przez F.H. BIGBUT Dariusz Głuch,

ul. Dęblińska 6a 24-100 Puławy,
Ja/my niżej podpisany/i

……………………………………………………………………..………………………..
(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………..…………………………………………………………
(Pełna nazwa i adres Oferenta)

Składam/y następującą ofertę:
Lp.

Zakres oferty

1

Serwer mocy obliczeniowej – 80 szt.
Zgodnie ze specyfikacją z zapytania ofertowego

2

Zestaw komputerowy – 3 szt.
Zgodnie ze specyfikacją z zapytania ofertowego

RAZEM

Oferowany model

Cena netto

Cena brutto

___________

OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: 90 dni
Okres gwarancji*:

□ do 24 miesięcy włącznie
□ powyżej 24miesięcy
* należy zaznaczyć deklarowany okres gwarancji i/lub skreślić niepotrzebne.

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie
wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Zobowiązuję się do prezentacji sprzętu na życzenie Zamawiającego i udzielenia dodatkowych informacji w celu

weryfikacji zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami ujętymi w zapytaniu.
3. Zobowiązuję się do udzielania wszystkich niezbędnych informacji i uzupełnienia i korekty dokumentów, jeśli takie
wymagania zostaną nałożone na Zamawiającego w związku z realizowanym przez niego projektem przez Lubelską
Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.
Do niniejszej oferty załączam/my:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
………………………………. r.……..………………………………………….
Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

……………………….., dn. …………………….. r.
Miejscowość, data

……………………………………………..
Pieczęć Oferenta

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z
Zamawiającym tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………….
Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Oferenta

