
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego 1/2020

OFERTA NR …………………………..…

……………………………………
Miejscowość, data

……………………………
Pieczęć oferenta 

REMA Spółka Akcyjna
ul. Chrobrego 5
11-440 Reszel

Oferta  dotyczy  zapytania  ofertowego  opublikowanego  w  bazie
konkurencyjności  /  otrzymanego  drogą  elektroniczną1 na  realizację
zadania  dotyczącego  zakupu  
kabiny  do  malowania  i  suszenia  oraz stanowiska  przygotowania
elementów  do  malowania zaplanowanego  we  wniosku  aplikacyjnym
„Wdrożenie własnych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie REMA SA w
celu  rozpoczęcia  wytwarzania  innowacyjnej  pilarki  poprzecznej
optymalizującej”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Polska  Wschodnia
2014-2020,  Działanie  1.3  Ponadregionalne  powiązania  kooperacyjne,  nr
umowy POPW.01.03.01-28-0001/18

1. Dane oferenta:

Nazwa:

NIP:

Adres siedziby:

Nr telefonu/fax.:

Adres e-mail:

Osoba wyznaczona do 
kontaktu w sprawie 
złożonej oferty 
(mail, nr telefonu)

1 Niepotrzebne skreślić
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2. Wycena:

Oferuje  realizację  przedmiotu  postępowania  ofertowego  w  cenach
zaprezentowanych w poniższej tabeli.

RODZAJ/NAZWA PRZEDMIOTU
POSTĘPOWANIA

ILOŚĆ WARTOŚĆ netto WALUTA2

I. Kabina do malowania i 
suszenia 

1 szt.

II. Stanowisko przygotowania 
elementów do malowania

1 szt.

RAZEM OFERTA netto:

RAZEM OFERTA brutto:

3. Opis przedmiotu postępowania

Zaoferowany przedmiot postępowania 
spełnia wszystkie parametry i 
wymagania przedstawione w pkt 4 
zapytania ofertowego 1/2020

I. Kabina do malowania i 
suszenia

Spełnia/nie spełnia
                            (niewłaściwe skreślić)

II. Stanowisko przygotowania 
elementów do malowania

Spełnia/nie spełnia
                             (niewłaściwe skreślić)

Dodatkowe  informacje  3:
………………………………………………………………………………………………………………………
………..…

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………

2 Proszę uzupełnić walutę,
3 Uzupełnić, jeżeli dotyczy.
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1. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności  
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

2. Oświadczam,  iż  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej
zapewniającej wykonanie Zamówienia.

3. Oświadczam, iż nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji,  nie
wszczęto  wobec  podmiotu  postępowania  upadłościowego  czy
likwidacyjnego.

4. Oświadczam,  że  nie  jestem  powiązany  z  REMA  Spółka  Akcyjna
osobowo lub kapitałowo  (zgodnie z definicją przytoczoną w zapytaniu
ofertowym w punkcie 10).

5. Oświadczam,  że  nie  jestem  powiązany  z  osobami  wykonującymi  w
imieniu  
REMA  Spółka  Akcyjna  czynności  związanych  z  procedurą  wyboru
wykonawcy osobowo lub kapitałowo  (zgodnie z definicją przytoczoną w
zapytaniu ofertowym w punkcie 10).

6. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie
jego części składowe będą fabrycznie nowe.

7. Udzielam  gwarancji  na  zaoferowany  przedmiot  zgodnie  z  poniższą
tabelą:

NAZWA PRZEDMIOTU
POSTĘPOWANIA

GWARANCJA W MIESIĄCACH,
LICZONA OD PODPISANIA

PROTOKOŁU ODBIORU
URZĄDZENIA

I. Kabina do malowania i suszenia

II. Stanowisko przygotowania 
elementów do malowania

8. Oświadczam, że czas reakcji serwisu będzie zgodny z poniższą tabelą:

NAZWA PRZEDMIOTU
POSTĘPOWANIA

CZAS PRZYBYCIA SERWISU DO
SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

LICZONY W PEŁNYCH GODZINACH
OD ZGŁOSZENIAI. Kabina do malowania i 

suszenia

II. Stanowisko przygotowania 
elementów do malowania
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9. Zaoferowany przedmiot postępowania zostanie dostarczony  zgodnie z
poniższą tabelą:

NAZWA PRZEDMIOTU
POSTĘPOWANIA

TERMIN DOSTAWY W PEŁNYCH
TYGODNIACH LICZONY OD

PODPISANIA UMOWY

I. Kabina do malowania i suszenia

II. Stanowisko przygotowania 
elementów do malowania

10. Oferuję płatności/rozliczenie na następujących zasadach:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……..………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………….

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas …………..
……….... dni.

12. Oświadczam,  że  uzyskałem  wszelkie  niezbędne  informacje  do
przygotowania oferty.

13. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i uznaje się
za  związanego  określonymi  w  niej  wymaganiami  i  zasadami
postępowania.

14. Oświadczam,  że  przedmiotowe  zadanie  zostanie  zrealizowana  z
należytą starannością zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

15. Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i  nie rozpowszechniania
informacji i materiałów uzyskanych w trakcie postępowania.

16. Wyraża  zgodę  na  udostępnienie  pełnej  dokumentacji  ofertowej
instytucji,  przed  którą  Zamawiający  będzie  się  rozliczać  oraz  innym
instytucjom, prowadzącym kontrolę projektu.

17.  Załączniki 4:
● ……………………………………………………………………….

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

Pieczątka imienna i podpis osób 
upoważnionych

4 Uzupełnić, jeżeli dotyczy.
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