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                                                                                         Załącznik  Nr 2  
                                                                                                          do Zapytania Ofertowego  

Znak sprawy:  5/CBR/PS/2019 
                               (numer zapytania ofertowego) 

 
 

    ...................................., dnia ................20….r. 

 
……………………………………………… 
 

……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
                 (adres wykonawcy pieczęć) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

Firma :______________________________________________________________________________________ 
 
 
NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___| ___|___|___| 
 
 
E-mail: _____________________________________ , tel. ______________________ fax    ______________________ 
 
Do: 
 

KUBARA LAMINA S.A. 

ul. Puławska 34 

05-500 Piaseczno 

 
NIP 886-00-22-560, REGON: 890560994 KRS: 0000101473 

www.kubaralamina.com 
 

na podstawie  

1) Dz U. Poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) z 
dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de 
minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

2) Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249): 

w celu  

realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

w ramach konkursu NCBIR Nr 1/PS/2014  

 

1. Oferujemy dostawę  przedmiotu zamówienia określonego w Zał. Nr 1 „Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia” do Zapytania ofertowego ….…………….   w cenie:  

 

       Cena netto ..................................... zł (słownie:............................................................................  zł) 

       VAT ............%  ......................... zł  (słownie: ................................................................................ zł) 

       Cena brutto: ................................... zł (słownie: .......................................................................... zł) 

2.    Termin realizacji:   

od           
 

do           
 

 

 

http://www.kubaralamina.com/
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3.  Okres gwarancji: ....................................................... 

4.  Serwis pogwarancyjny: ........................................................................................................... 

     (zasady prowadzenia serwisu pogwarancyjnego)  

5.  Przyjmujemy warunki płatności wskazane w Zapytaniu ofertowym tj.: ......................................... 

6.  Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni. 

7. Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego   

zamówienia, tj. dostawę, montaż, uruchomienie oraz instruktaż. 

8.  Oświadczamy, iż wobec nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 

9. Nie uczestniczę/uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

10. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/zobowiązujemy się 

zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Zapytaniu 

ofertowym w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

 

Załączniki do Oferty: 

 

1.  Specyfikacja Techniczna oferowanej dostawy zgodna z opisem przedmiotu zamówienia  
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego -  
 (Załącznik Nr 1 do Oferty). 

2.  Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej -  
 (Załącznik Nr 2 do Oferty). 

3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia -  
 (Załącznik Nr 3 do Oferty – Wzór Nr 1). 

4.  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych -  
 (Załącznik Nr 4 do Oferty – Wzór Nr 2). 

5.  Wykaz wykonanych dostaw tożsamych lub o podobnym charakterze -  
 (Załącznik Nr 5 do Oferty – Wzór Nr 3). 

 

 

 

 

 

 

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

           (Miejscowość, data)                                                       (Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 


