
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016 
Formularz ofertowy 

Oferta dla Topmix Jankowski Jarosław 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 12.10.2016r. dotyczące zakupu i montażu 
węzła betoniarskiego wraz z obudową – 1 szt. oraz automatycznego systemu sterowania 
komputerowego – 1 szt., związanych z projektem pn. „Budowa hali i zakup innowacyjnych maszyn 
do produkcji betonów i prefabrykatów szansą dla firmy Topmix na wzrost konkurencyjności i 
innowacyjności przedsiębiorstwa” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy 

Nazwa: ………………………………………………….……...* 

Adres: ………………………………………………….………..* 

NIP: …..…………………………………………….……….……* 

II. Warunki cenowe oferty  

Gwarancja: ………………………. miesięcy* 
Serwis (czas dotarcia ekipy serwisowej od momentu zgłoszenia usterki)…………. godzin* 
Ważności oferty: ........ dni* (minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, tj. od 
17 listopada 2016 r.) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego: 

* w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia 
poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego 

Oświadczenia Wykonawcy 

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 

• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w 
zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania. 

• Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 
prawidłową realizację zamówienia. 

• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

• Oświadczam, iż Spółka/firma jest/Spółka/firma nie jest** powiązana osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 
wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena netto w PLN/
EUR*

Cena brutto w PLN/
EUR*

1) Zakup i montaż węzła betoniarskiego 
wraz z obudową – 1 szt.

2) Automatyczny system sterowania 
komputerowego – 1 szt.



c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   
pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

Załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 

1) Specyfikacja węzła betoniarskiego, pozwalająca ocenić parametry 
2) Specyfikacja systemu sterowania, pozwalająca ocenić parametry 
3) Referencje - z uruchomienia – minimum 2 sztuki 

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.* 
       _________________________________  
                                                                                    (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 
*dane obligatoryjne 
** niepotrzebne skreślić 


