Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego nr ………../2018

_________________________
(pieczęć firmowa oferenta)

Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane jeśli znajdują się na pieczęci
firmy):
Nazwa :
Siedziba:
Nr telefonu /faks:
nr NIP:
nr REGON:.
Dane dotyczące Zamawiającego
KARO Roman Bajdalski
Brzeźno 8
87-702 Koneck
tel. 506178488
Zobowiązania Oferenta:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
Sprzedaż z bezpłatną dostawą do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski parownicy
wysokociśnieniowej – 1 szt., wg specyfikacji i funkcjonalności określonych w zapytaniu ofertowym
nr ……./2018.
Oświadczam, że spełniam warunki wskazane dla Oferentów w zapytaniu ofertowym. Oświadczam,
iż oferowane urządzenie jest w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w zapytaniu ofertowym ……../2018.
I. Opis przedmiotu zamówienia (producent, typ/model, inne cechy jednoznacznie
potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w ofercie):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 44610000-9
Nazwa kodu CPV: Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
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Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz
odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników) niezbędne do
zrealizowania dostawy przedmiotu zapytania ofertowego.
II. Cena oferty:
Łączna cena oferty (parownica wysokociśnieniowa – 1 szt. wraz z bezpłatną dostawą do firmy
KARO Roman Bajdalski)
 cena netto .................
 podatek VAT ..............
 cena brutto ...............
III. Parametry parownicy wysokociśnieniowej:
- CIŚNIENIE ROBOCZE (BAR): …………. BAR
- CIŚNIENIE PRÓBNE (BAR): ………… BAR
- WYDAJNOŚĆ (Nm3/h) ……… Nm3/h
- OKRES GWARANCJI: ……….. miesięcy
- Specyfikacja techniczna urządzenia potwierdzająca zgodność z minimalnymi parametrami
technicznymi – zawartymi w punkcje I. zapytania ofertowego nr ………/2018 - proszę uzupełnić
poniższą tabelę.

Parownica wysokociśnieniowa – 1 szt.
CIŚNIENIE ROBOCZE: 230 BAR
CIŚNIENIE PRÓBNE: 345 BAR
WYDAJNOŚĆ: 600Nm3/h
OKRES GWARANCJI: 24 MIESIĄCE
BEZPŁATNA DOSTAWA PAROWNICY WYSOKOCIŚNIENIOWEJ
DO SIEDZIBY FIRMY KARO ROMAN BAJDALSKI
PAROWNICA WYKONANA Z RUROCIĄGU ZE STALI
AUSTENITYCZNEJ (KWASOODPORNEJ) W RADIATORACH
Z ALUMINIUM NA KOSTRUKCJI NOŚNEJ (RAMIE)
ZGODA NA TERMIN PŁATNOŚCI WYNOSZĄCY DO 30 DNI OD
MOMENTU DOSTARCZENIA DO SIEDZIBY FIRMY KARO ROMAN
BAJDALSKI PAROWNICY WYSOKOCIŚNIENIOWEJ, ZGODNEJ
Z PARAMETRAMI OKREŚLONYMI W PRZEDMIOTOWYM
ZAPYTANIU OFERTOWYM I POD WARUNKIEM, ŻE W DNIU
DOSTAWY PAROWNICY WYSOKOCIŚNIENIOWEJ ZOSTANIE
WYSTAWIONA FAKTURA ZA URZĄDZENIE, A W PRZYPADKU
GDYBY FAKTURA ZOSTAŁA WYSTAWIONA W TERMINIE
PÓŹNIEJSZYM TERMIN PŁATNOŚCI WYNIESIE 30 DNI OD
MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY ZA URZĄDZENIE.

TAK

NIE

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: …………………… (proszę podać datę)
W sprawie ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować się z:
(imię i nazwisko wyznaczonej osoby): …………………………………………,
tel.: ……….…………,
e-mail: …………………………………..
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Oświadczenia Oferenta:
 Oświadczam, że posiadam potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie i uprawnienia
niezbędne dla realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.
 Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo i/lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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, 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 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.
 Uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie 60 dni od upływu terminu składania
ofert.

_________________________________
(czytelny podpis uprawnionego do złożenia oferty, pieczęć)
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