Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty
……………………………… miejscowość, data
…………………………………………………….
Pieczątka nagłówkowa Oferenta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/12/2017 z dnia 14.12.2017 r. na oprogramowanie typu
CAD/CAM ZW3D oświadczam, że:
1. Dostarczę następujące oprogramowanie (producent, wersja, moduły)

2. Udzielę / nie udzielę* bezpłatnego wsparcie technicznego i aktualizacji oprogramowania w
okresie jednego roku od uruchomienia systemu w tym jednej wizyty serwisowej w siedzibie
zamawiającego obejmującej pierwszą instalację i konfigurację oprogramowania i serwera:
3. Serwis gwarancyjny zostanie wykonany osobiście przez Dostawcę oprogramowania w czasie
(podać liczbę godzin od zgłoszenia do podjęcia naprawy usterki):

4. Oferujemy łączną cenę za wykonanie w/w usług:
…………..…..……………………………..….. PLN netto
………………………..………………..……..PLN brutto
słownie brutto: ………………………………………………………………………..…………………….. )
5. Oświadczamy, że:
a) Spełniamy wskazane w zapytaniu ofertowym wymagania,
b) Oferowany przez nas sprzęt spełnia wymagania wskazane w zapytaniu
c) Zobowiązujemy się do wykonania usługi realizowanej w ramach Projektu samodzielnie,
zgodnie z warunkami realizacji Projektu oraz zakresem usługi przedstawionym w Zapytaniu
ofertowym
Okres ważności niniejszej oferty – 14 dni
Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta:
………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu)
…………………………………………………………..
(podpis Oferenta)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta
......................................................, dnia ........................
/miejscowość, data/

……………………………………………………
/pieczątka nagłówkowa Oferenta/

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma

………….……………………………………………………………………………………………………………
ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani
kapitałowych z Zamawiającym NORGPOL Czerwiński Sp. J.. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, 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 małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………
podpis.

*niepotrzebne skreślić

