
          Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
do zapytania ofertowego nr 01/2017 

 
 
 
 
_________________________ 
(pieczęć firmowa oferenta) 
 
Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na pieczęci 
firmowej):  
Nazwa :   
Siedziba:   
Nr telefonu /faks:   
nr NIP:  
nr REGON:.  
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
„SIRO – BIELSKO” Sp. z o.o. 
ul. Strażacka 80 
43-382 Bielsko Biała 
NIP: 547-186-22-29 
Kom: +48338183482 
 
Zobowiązania Oferenta: 
 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: Centrum Tokarsko-Frezarskie CNC wyposażone w 5 interpolowanych 
osi CNC wraz z oprzyrządowaniem oraz z transportem, montażem i uruchomieniem w zakładzie 
Zamawiającego, szkoleniem z obsługi oraz serwisem gwarancyjnym zgodnie ze specyfikacją i 
funkcjonalnościami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 01/2017.  
Oświadczam, że spełniam warunki wskazane dla oferentów w zapytaniu ofertowym. 
 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

 

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna, 
 
 

 



Całkowita cena wykonania przedmiotu zamówienia - Centrum Tokarsko-Frezarskie CNC wyposażone 
w 5 interpolowanych osi CNC wraz z oprzyrządowaniem oraz z transportem, montażem i 
uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, szkoleniem z obsługi oraz serwisem gwarancyjnym 
zgodnie ze specyfikacją i funkcjonalnościami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 01/2017 w 
kwocie: 
 

 Cena netto ……………………………… 

 Podatek VAT…………………………… 

 cena brutto ……………………………. 
 
Gwarancja na cały przedmiot zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
Warunki udzielenia gwarancji: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Warunki płatności: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Oświadczenia Oferenta: 
- Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym 01/2017. W przypadku 
uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 
- Oświadczam, że posiadam potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie niezbędne dla 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
- Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
- Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 31.03.2017 r. 
 
 
W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować się z  
 
…………………………………………..(imię i nazwisko wyznaczonej osoby). 
 
Załączniki (w tym certyfikaty bezpieczeństwa oraz opinie instytucji i organizacji branżowych): 
 

1) …………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………. 
3) ………………………………………………………. 
. 
. 
. 
. 

__________________________________ 



(Miejscowość i data) 
 
 
 
_________________________________ 
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 


