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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

 w postępowaniu SMG-01-01-2019 

 

……………………………………………………. 

(Miejscowość, data) 

 

Numer postępowania: SMG-01-01-2019 

Zamawiający: SMG Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karbowskiej 4, 61-625 

Poznań, NIP: 9721237091, REGON: 301985891, KRS: 0000403173 

 

OFERTA 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Zarejestrowany adres Wykonawcy) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Numer telefonu, e-mail) 

     

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Odpowiadając na ogłoszone postępowanie pn. Zakup i dostawa pasywnych elementów 

zabezpieczających przed promieniowaniem laserowym dotyczące projektu realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, składam ofertę następującej treści: 

Oferuję przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami stawianymi w Regulaminie. 

1. Oferuję realizację zamówienia za cenę określoną poniżej, stanowiącą całkowite 

wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie pełnego zakresu zamówienia: 

L.p. Produkt/Typ urządzenia 

Producent/Kraj 

pochodzenia/Rok 

produkcji 

Cena netto za szt. Ilość Waluta 

      

 
Cena netto łącznie: 

Słownie:  

Podatek VAT: 

Cena brutto łącznie: 
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2. Ponadto: 

a. oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ………………….… 

(słownie:………………………………) dni od podpisania umowy, 

b. oferuję okres gwarancji wynoszący ………………… (słownie:…………..…………) miesięcy 

od dnia odbioru aparatury potwierdzonej protokołem odbioru. 

3. Wnioskuję o wypłatę zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości ……..……% 

łącznej wartości przedmiotu zamówienia. 

4. Oferuję przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone w Regulaminie. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie 

wnoszę zastrzeżeń. Zobowiązuję się do realizacji Zamówienia zgodnie z tymi warunkami. 

6. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty: 

a)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

b)  Kopię aktualnego odpisu z KRS / aktualny wydruk z CEIDG; 

c)  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 

d)  Pełnomocnictwo (lub jego kopia) - jeżeli dotyczy; 

e)  Inne dokumenty - jeżeli dotyczy. 


