
 
 

  Załącznik nr 2 
 

 

 
 

OFERTA 

do zapytania ofertowego nr 1/2017 

realizowanego w ramach Projektu, który finansowany jest z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie 

Informacyjno – Komunikacyjne pn.: „Kompleksowy system wsparcia działalności 

przedsiębiorstwa dzięki modernizacji 11 procesów biznesowych z wykorzystaniem 

innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” 

 

1. NAZWA I ADRES OFERENTA: 

Nazwa:  
 

 

Adres:  
 

 

Nr tel: 
 

 

NIP: 
 

 

REGON: 
 

 

Nr KRS/EDG 
 

 

Typ podmiotu 
 

 

Adres e-mail: 
 

 

 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

EUROLIFT LECH Sp. z o.o. 

ul. Lubliniecka 3,  

42-660 Kalety 

3. OPIS PRZEDMIOTU OFERTY (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług). 

 

 

 

 

Pieczęć oferenta 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

4. WARTOŚCI OFERTY 

Wykonawca oświadcza, że: 

- składa ofertę na nastepujące Zadania: 

- zamówienie zostanie wykonane za zbiorczą cenę brutto: 

- zamówienie zostanie wykonane za zbiorczą cenę netto: 

Zadanie nr 1 

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto (PLN, 

podać walutę) 
 

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny brutto (PLN, 

podać walutę) 
 

Ilość usług w zakresie zbieżnym z przedmiotem niniejszego 

zapytania ofertowego oraz zadania, którego dotyczy oferta 
 

Zadanie nr 2 

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto (PLN, 

podać walutę) 
 

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny brutto (PLN, 

podać walutę) 
 

Ilość usług w zakresie zbieżnym z przedmiotem niniejszego 

zapytania ofertowego oraz zadania, którego dotyczy oferta 
 

Zadanie nr 3 

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto (PLN, 

podać walutę) 
 

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny brutto (PLN, 

podać walutę) 
 



 
Ilość usług w zakresie zbieżnym z przedmiotem niniejszego 

zapytania ofertowego oraz zadania, którego dotyczy oferta 
 

 

5.  DATA PRZYGOTOWANIA I TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

Data przygotowania oferty: 

 

6. DANE OSOBY DO KONTAKTU 

 

Imię i nazwisko: 

Numer telefonu: 

Adres e-mail: 

 

7. OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty 

określone w pkt. III OPIS PRZEDMIOTU OFERTY. 

Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr 1/2017, nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

 

Oświadczam, że Oferent nie zalega z płatnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na 

ubezpiecznie społeczne lub zdrowotne oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej pozwalającej na realizację zadania. 

 

Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji 

przedmiotu oferty. Oświadczam, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi, 

osobowymi oraz kadrowymi do wykonania przedmiotu oferty. 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu 

terminu składania ofert. 

 



 
Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiazuję się 

zawrzeć umowę na wykonanie przedmiotu oferty w miejscu i terminie wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

Oświadczam, że gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami 

zawartymi  zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikami. 

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień przygotowania oferty. 

 

 

8. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)  

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym 

przygotowane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

przez Oferenta.  

 

4. PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA                  

I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU 

   

Miejscowość i data  Podpis osoby uprawnionej 

  Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 


