
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
                  (miejscowość i data) 

 
        ……………………………….. 
    (nazwa,  adres i NIP wykonawcy) 
 
 
    FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe Towarzystwa Handlowego ALPLAST Sp. z o.o. 

Sp. k.  w sprawie udzielenia zamówienia na wyposażenie Centrum Badawczo-

Rozwojowego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa CBR celem zrealizowania prac 

B+R umożliwiających wdrożenie do działalności gospodarczej innowacyjnych rozwiązań 

produktowych w obszarze IT”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, dla:  

 
Obszaru I -  Aparatura badawcza do prowadzenia prac B+R w zakresie badań 

twardości/wytrzymałości materiałów 
 

za cenę (wg załączonego kosztorysu): 
 
……………… zł netto (słownie: …………… zł …../100), obowiązujący podatek 
VAT …..% tj. ……………  zł (słownie: ………….. zł …../100), cena brutto 
…………… zł (słownie: ………………… zł ……/100) 

 
 

Obszaru II -  Urządzenia do prowadzenia prac B+R w zakresie prototypowania i 
obróbki płytek PCB 

 
za cenę (wg załączonego kosztorysu): 
 
……………… zł netto (słownie: …………… zł …../100), obowiązujący podatek 
VAT …..% tj. ……………  zł (słownie: ………….. zł …../100), cena brutto 
…………… zł (słownie: ………………… zł ……/100) 

 
 
Obszaru III - Urządzenia do prowadzenia prac B+R związanych z układami SMD/BGA 
 

za cenę (wg załączonego kosztorysu): 
 
……………… zł netto (słownie: …………… zł …../100), obowiązujący podatek 
VAT …..% tj. ……………  zł (słownie: ………….. zł …../100), cena brutto 
…………… zł (słownie: ………………… zł ……/100) 
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Obszaru IV - Aparatura badawcza i oprogramowanie do prowadzenia prac B+R w 
zakresie charakterystyk prądowych  

 
za cenę (wg załączonego kosztorysu): 
 
……………… zł netto (słownie: …………… zł …../100), obowiązujący podatek 
VAT …..% tj. ……………  zł (słownie: ………….. zł …../100), cena brutto 
…………… zł (słownie: ………………… zł ……/100) 

 
 
Obszaru V - Meble i stanowiska do prac B+R 
 

za cenę (wg załączonego kosztorysu): 
 
……………… zł netto (słownie: …………… zł …../100), obowiązujący podatek 
VAT …..% tj. ……………  zł (słownie: ………….. zł …../100), cena brutto 
…………… zł (słownie: ………………… zł ……/100) 

 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.  

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od upływu 
terminu składania ofert.  

3. Oświadczamy, iż: 

a) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia 

d) akceptujemy warunki udziału w postępowaniu. 

4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

......................................................................  
(podpis i pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 


