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Miejscowość, data …………………………………………… 

Oferent składający oświadczenie:  

 

 

………………………………….. 

(Nazwa, ew. pieczęć oferenta)                    

 Do Zamawiającego:               

                                                                        
WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA  
 

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/RPO.01.01.00-16-0072/16 z dnia 24.07.2017 (zwane 

dalej: Zapytaniem) dotyczące: 

zakup urządzeń peryferyjnych – 4 szt. nowych robotów humanoidalnych w 3 zróżnicowanych 

wariantach specyfikacji zwanych dalej częściami zamówienia 

składam niniejszą ofertę1:  

Robot 

humanoidalny 

wariant ….. 

1. Cena jednostkowa netto: 

………………………………………………. 

2. Ilość sztuk: 

………………………………………………. 

3. Wartość netto: 

………………………………………………. 

4. Termin realizacji (podany w 

tygodniach): 

………………………………………………. 

5. Okres gwarancji (podany w 

miesiącach): 

Producent: 

Model: 

Parametry techniczne2: 

                                                           
1 W przypadku gdy  oferent ubiega się realizację więcej niż jednej części zamówienia, należy powielić tabelę. 

2 Oferent powinien odnieść się do wszystkich parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym, ponadto  

sugeruje się dołączyć specyfikację techniczną producenta 
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………………………………………………. 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami 

postępowania. 

2. Oświadczamy, że wskazane w ofercie parametry techniczne spełniają minimalne 

wymagania  w tym zakresie zawarte w Zapytaniu. 

3. Oświadczamy, że przedstawiona cena obejmuje wszystkie koszty, które mogą pojawić się w 

związku z realizacją zamówienia. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 

 

 

 

 

 

 
DANE OFERENTA:  
 
Osoba do kontaktu ………………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

Data i Podpis (ew. również pieczęć) osoby reprezentującej Oferenta 

 


