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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 20092017TORRO33P1 

 

 

 

.................., dn. ........................... 

Miejscowość i data 

 

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

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

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

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

Nazwa firmy i dane teleadresowe 

 

 

  

 Torro Sp. z o.o. 

UL. BIELAWSKA 6/3,  

02-511 WARSZAWA 

 

 

O F E R T A 

 

 Niniejszym składam ofertę w postępowaniu ofertowym na dostawę i uruchomienie w 

pełnym zakresie sześciokolorowej maszyny arkuszowej z dwiema wieżami lakierującymi oraz 

zespołem suszącym w wersji UV. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączne wynagrodzenie w wysokości: 

 cena netto [PLN/EUR] .............................. 

 cena brutto [PLN/EUR] ............................. 

 

2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie …….. tygodni kalendarzowych 

od daty podpisania Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  

 

3. Zobowiązuje się że długość gwarancji wynosi …… miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

2. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku 

uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą przez 30 dni od daty 

zakończenia terminu składania ofert. 
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4. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w ofercie są prawdziwe. 

 

4. Oświadczam, że oferta stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane.  

 

5. Oświadczam że:  

a. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązuje się 

do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 

b. Posiadam potencjał techniczny niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

c. Posiadam potencjał osobowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

d. Posiadam potencjał ekonomiczny i finansowy niezbędny dla realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

 

Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym, poprzez: 

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) 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. 

 

 

 

 (podpis i pieczęć wystawcy oferty) 

 

 

Obligatoryjne załączniki do niniejszej oferty: 

 

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych: specyfikacja techniczna 
oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzona przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

2) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralna Ewidencja i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż w dniu 
ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego. 

 


