Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY
_______________________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY – Energetyka Solarna Ensol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
________________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy –
………………………………………………………………………………….,
Adres siedziby –
……………………………………………………………………………………,
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………,
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;
E-mail: ..............................................................;
NIP - .................................................; REGON - .................................................;
Nawiązując do ogłoszonego zapytania i specyfikacji na wyłonienie Wykonawcy w zakresie
dostawy, montażu i uruchomienia centrum obróbczego CNC 3-osiowego, Energetyka
Solarna Ensol sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Piaskowej 11 (Znak sprawy:
2/01/ENSOL):
1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto
……………………….…………(PLN/EUR)*, plus należny podatek VAT w wysokości …....... * %, co
daje
kwotę
brutto
…....................................................
(PLN/EUR)*
(słownie: …......................…................................................................ (PLN/EUR)*),
2) oferujemy termin realizacji zamówienia do …..* dni, liczony od dnia udzielenia
zamówienia, czyli zawarcia umowy,
3) oferujemy termin płatności wynoszący do ..…* dni, liczony od doręczenia faktur
odpowiednio dla wymagań określonych w ZiS,
4) oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w ZiS oraz że zapoznaliśmy się z ZiS
i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz
zawartym w niej wzorem umowy,
5) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w ZiS pkt 4.1.1, które dotyczą dysponowania wiedzą, doświadczeniem
i odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
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Lp.

Odbiorca zamówienia

Opis wykonanego zamówienia

Termin
realizacji

1

2

3

Oświadczamy, że zrealizowane zamówienia na centra obróbkowe do obróbki metalu
przedstawione w powyższej tabeli przekraczają jednostkową wartość 1.000.000 złotych
netto oraz załączamy dowody, że w/w zamówienia zostały zrealizowane należycie.
(dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
odbiorcę zamówienia, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
6) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w ZiS w pkt 4.1.2, które dotyczą dysponowania potencjałem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować
instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz bycia w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
7) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ZiS,
tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert,
8) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami
i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w ZiS, na potwierdzenie
czego załączamy opis techniczny i/lub funkcjonalny (specyfikacja techniczna) pozwalający
na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów
z wymaganiami ZiS,
9) oświadczamy, iż oferujemy gwarancję jakości na cały przedmiot zamówienia
spełniającą warunki i wymagania wynikające z ZiS, w szczególności w odniesieniu do ich
okresu, zakresu i formy realizacji,
 przy czym oferujemy okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia
………………..* miesięcy,
10) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia wykazujący pobór energii
elektrycznej na poziomie ……………….* kWh,
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11) oświadczamy, że czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii urządzenia przez
Zamawiającego do kontaktu telefonicznego/mailowego Wykonawcy z Zamawiającym nie
przekroczy ………………………..* godzin,
12) oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy wykonywać sami/przy udziale
poniżej wskazanych podwykonawców**, wskazując jednocześnie części zamówienia jakie
zostaną wykonane przy udziale wskazanych podwykonawców:
 ................................................................* (nazwa podwykonawcy – część
zamówienia jaka będzie wykonana przy udziale tego podwykonawcy)
13) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart,
14) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1 :
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
15) załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
2 – Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty,
inne – .................................................................*.
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i
wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści
wypełnić.
** - niepotrzebne skreślić
Miejscowość ..................................................., dnia .................................................. roku

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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