
 

Załącznik nr 2 

Formularz ofertowy 
 
 
 

 Miejscowość, data 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ja, niżej podpisany ________________________________, działając w imieniu i na rzecz  (dane 
Wykonawcy), 

 

Nazwa  

Adres siedziby  

Nr telefonu i faksu  

E-mail  

NIP  

REGON  

Imię, nazwisko, nr 
telefonu i mail osoby 
kontaktowej 

 

 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/05/2017 z dnia 26.05.2017 r. na potrzeby firmy Sękowski 
Bolesław Wojciech Firma Handlowo Usługowa Old Original w ramach projektu pt. Poprawa i 
zwiększenie konkurencyjności firmy Old Original za pomocą wdrożenia innowacyjności w zakresie 
żywienia funkcjonalnego poprzez uruchomienie Akademii Kulinarnej w Biskupicach realizowanego z 
Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, składam(y) niniejszą ofertę. 

 
 
 
 
 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 



 

Lp. Nazwa pozycji 
kosztowej  

Typ/marka/model oferowanego 
sprzętu  oraz parametry 

techniczne spełniające podane w 
specyfikacji - załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego- 
minimalne bądź równoważne 

wymogi 

Cena netto w 
PLN 

Cena brutto w 
PLN 

1.  

 
Wyposażenie do 
kotłowni gazowej 
wraz z infrastrukturą 

   

SUMA  

 
 

Cena łączna netto w zł:  

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 
(w miesiącach)     …………………… mies. 

 
Dodatkowe usługi 

zawarte w cenie: 

 

 

Uzupełnić, jeśli dotyczy (np. usługa serwisowa, uruchomienie itp.) 

 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń. 
2. Oświadczamy, że  przedmiot zamówienia  zrealizujemy w terminie do ……………………… (podać 

dokładny termin). 



 

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4. Oświadczamy, że wyżej podana cena  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 
5. Oświadczamy, iż oferta ważna jest 90 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
6. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna 
 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału  w postępowaniu. 
 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań 
osobowych/kapitałowych z zamawiającym. 

 

 

……………………………………………… 
Podpis i pieczęć Oferenta 


