FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP:
E-mail:

będąc świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania
korzyści majątkowych niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu i oświadczam/y, iż:
- Zapoznałem/am/liśmy się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i nie wnoszę/simy do
nich żadnych zastrzeżeń, będąc w pełni związanym/i zawartymi w nim postanowieniami i zasadami;
- Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
- W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje się do zawarcia Umowy z Zamawiającym w
miejscu i czasie przez niego wskazanym i zrealizowaniu zamówienia,
- Poniższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją
zamówienia,
- Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z treścią Zapytania, tj.
„Przez powiązanie 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawianiu 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”

- Oferuję wykonanie całości zamówienia za kwotę:
netto: …………………………………………………………………………….………………………………..
netto słownie: ....……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
brutto: …………………………………………………………………………….………………………………
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brutto słownie: ....…………………………..………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Szczegółowo za poszczególne części zamówienia:
Lp.

Część zamówienia

Cena netto

C1

Zakup certyfikowanych linii (włókien) optycznych
o różnych długościach (wzorców długości)

C2

Zakup 4 szt. reflektometrów wzorcowych

C3

Zakup 4 szt. mierników mocy, źródeł światła i
mierników tłumienia

C4

Zakup komory laminarnej wraz z interferometrem
do oceny jakości złącza (szt. 1)

C5

Zakup zestawu – rozszerzenie do systemu
kalibracji o moduł weryfikacji mierników mocy
(szt. 1)

C6

Zakup analizatora widma optycznego

C7

Usługa uruchomienia aparatury wraz z
instruktażem
SUMA

……………………………………………………..

miejscowość, data
…………………………………………..
Pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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