Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
......................................................
miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder spółka cywilna
66-615 Dąbie
Pław, ul. Parkowa 4A
NIP: 9261083917, REGON: 970516008
tel. mobil. +48 602 272 517
www.zwdsztuder.com.pl
e-mail: zwdsztuder@gmail.com

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia wylęgarni, zadanie II.A.1: „Aparaty
lęgowe”; zadanie II.A.2: „Aparaty klujnikowe”; zadanie II.A.3: „Licznik piskląt”; zadanie II.A.4:
„Pompa do świetlenia jaj”; zadanie II.A.5: „Maszyna do świetlenia i rozpoznawania bicia serca
zarodków”; zadanie II.A.6: „Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo”; zadanie II.A.7:
„Urządzenie do utylizacji jaj”; zadanie II.A.8: „Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych”;
zadanie II.A.9: „Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe”; zadanie II.A.10:
„Wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym”; zadanie II.A.11: „Agregat
chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym”; zadanie II.A.12: „Koszty instalacji”; zadanie II.A.13:
„Koszty transportu” w ramach realizacji operacji "Wzrost konkurencyjności spółki na rynku
drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt” w Zakładzie Wylęgu Drobiu
Wijewo, adres inwestycji: 64-150 Wijewo, ul. Wincentego Witosa 9a, gmina Wijewo, działki nr 658/35,
658/36, obręb ewidencyjny 301306_2.0005 Wijewo, numer księgi wieczystej system teleinformatyczny
PO1L/00034382/8, woj. wielkopolskie, powiat leszczyński,
oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu
Ofertowym na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i
załącznikach do Zapytania Ofertowego za kwotę ryczałtową netto:……………… , słownie :
Podatek VAT tj. ………………..………..,
słownie: …………………………………………………………………………………………….
Brutto:…………………………….,
słownie: …………………………………………………………………………………………….

2. Oświadczamy, że wszelkie prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dnia
12.11.2020 r.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się podpisanie protokołu odbioru robót.
Udzielamy gwarancję jakości i rękojmi na wykonane roboty na okres …… miesięcy,
daty rozpoczęcia pierwszego procesu wylęgu piskląt.

licząc od

3. Warunki gwarancji i płatności – zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.
4. Oświadczamy, że:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

jesteśmy związani ofertą przez okres 70 dni, licząc od dnia składania ofert,
cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
nie zalegamy w opłatach podatków i opłat lokalnych na terenie której znajduje się siedziba
naszej firmy.
posiadamy odpowiedni potencjał techniczny i przygotowanie fachowe do właściwego
wykonania tego rodzaju zamówienia.

Załączniki:
1. oświadczenie – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
2. wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego
3. ………………………….
4. ………………………….

.......................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do
reprezentowania
Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika
Wykonawców

nazwa, adres, NIP, adres e-mail
Szczegółowe dane
Oferenta

Nazwa:
Adres:
NIP firmy:
Adres e-mail:

tel/fax
Tel. ……………….
Fax. ........................

