
Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 

Postępowanie nr [Słowa kluczowe] 
 

Zamawiający: 
Hasborg Rafał Mucha 

Rakszawa 508 
37-111 Rakszawa 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Działając w imieniu i na rzecz  Wykonawcy: 
 

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

(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP) 

  
z siedzibą w/zamieszkałego 
w*  …......................................................................................................... 

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY) 

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

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ) 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr [Słowa kluczowe] składam ofertę w postępowaniu na 
zakup oprogramowania komputerowego CAD i do zarządzania plikami. 
 
Składam ofertę na część: …………………………………………………………. zamówienia (wskazać, na 
która część zostaje złożona oferta, jeśli na wszystkie wpisać obie części.) 
 

Oferuję realizację zamówienia za cenę (wypełnić tylko daną część, na która zostaje złożona 
oferta): 
 
Część pierwsza zamówienia: .......................................................................................... zł brutto 
(słownie: …...........................................................................); 
 
Część duga zamówienia: : ........................................................................................... zł brutto 
(słownie: …...........................................................................); 
 
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w 
szczególności: zakładany zysk, należne podatki. 
 
Należy wypełnić formularz w zakresie dotyczącym tylko tej części zamówienia, na którą 
Wykonawca składa ofertę, cześć na którą Wykonawca nie składa ofert przekreślić. 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 
 

Oferowana długość gwarancji w 
miesiącach liczonych od 
momentu dostawy 
oprogramowania (kryterium 
długości gwarancji) 

Oferowany termin realizacji zamówienia 
liczony w dniach kalendarzowych od 
dnia podpisania umowy z 
Zamawiającym (kryterium terminu 
wykonania zamówienia) 



1 
Stanowisko   CAD+blach
y+ PMI/CAM - 5osi 
płynne – 1 szt. 

  

2 
Program do zarządzania 
plikami  

  

 
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Zapytaniu 
Ofertowym. 
 
Oświadczam, że posiadam wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Oświadczam, że przedkładam wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty. 
 
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania 
zamówienia. 
 
Deklaruję wolę zawarcia umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do 
Zapytania Ofertowego i zobowiązuje się do jej podpisania w siedzibie Zamawiającego, lub 
innym wskazanym przez niego miejscu w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania mnie 
przez Zamawiającego do jej podpisania, pod rygorem uznania, że odstępuje od wykonania 
zamówienia. 
 
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu 
składania ofert. 
 
Oferta wraz z załącznikami zawiera  …................. stron. 
 
 
     …......................................    
 ………………………………..……………………… 
          miejscowość i data         czytelny podpis osoby 
upoważnionej 


