Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.09.2017

.........................
(Pieczęć firmowa oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

1. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie,
pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
tel./fax: 33 857 96 69
e-mail: sekretariat@cieszyn.org.pl
NIP 548-10-75-645, REGON 070412165

2. OFERENT

Przedstawiam ofertę cenową na dostawę gablot muzealnych:
Lp.
1
2
3
4

Przedmiot oferty

Cena netto

Cena brutto

A. 4 gabloty ekspozycyjne pulpitowe
(stolikowe) 120 x 50 x 95 z szufladami
B. 4 gabloty ekspozycyjne pulpitowe
(stolikowe) 130 x 50 x 95 z szufladami
C. 2 gabloty ekspozycyjne pulpitowe
(stolikowe) 120 x 50 x 95
D. 2 gabloty ekspozycyjne pulpitowe
(stolikowe) 100 x 50 x 95

Razem:

Na przedmiot zamówienia udzielam/y gwarancji na okres . . . . . . . miesięcy
Termin realizacji . . . . . . . .

Projekt „Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov” jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam/y, iż uważam/y się związany/mi niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej
wykonanie zadania.
4. Oświadczam/y, że akceptuję/my treść zapytania ofertowego oraz opis przedmiotu
zamówienia.
5. Oświadczam/y, że nie jestem/jesteśmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania

między

Zamawiającym

lub osobami

upoważnionymi

do

zaciągania

zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności

związane

z przygotowaniem

i przeprowadzeniem

procedury

wyboru

wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....................................................

.....................................................

Miejscowość, data

Pieczęć i podpis oferenta

Projekt „Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov” jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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