Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SPC6 07/09/2018

FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego SPC6 - 07/09/2018 na zakup
Piła do cięcia profili aluminiowych i PVC
wraz z wyposażeniem:

1. Dane dotyczące Oferenta:
Nazwa :
Siedziba:
Nr telefonu /faks:
nr NIP:
nr REGON:
Strona www:
Adres e-mail:

2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Spectra Lighting Sp. z o. o.
Siedziba: ul. Ostródzka 53, 03-289 Warszawa
KRS 0000115846, NIP 525-22-46-565, REGON 015174263
Tel/Fax +48 22 5670100 / +48 22 567 01 01
e-mail: office@spectra-lighting.pl
www://spectra-lighting.pl
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3. Zobowiązania Oferenta:
a. Opis przedmiotu zamówienia (producent, typ/model, zgodny ze specyfikacją
techniczną):

b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Deklarujemy iż oferowana poniżej cena zawiera dostawę, instalację oraz próbne
rozruchy urządzania u zamawiającego.
Deklarujemy, że wraz z zamówionym urządzeniem dostarczymy instrukcję
użytkowania oferowanego systemu w języku polskim
Data realizacji podana w tygodniach od dnia złożenia zamówienia i wpłaty zaliczki
25%
Wypełniony zgodnie z prawdą załącznik 1 - Specyfikacja Techniczna urządzenia
Deklarujemy, iż rozliczenie należności za zamówiony towar będzie realizowane
w następujący sposób:
25% - zaliczki przed realizacją zamówienia,
65% - po wyprodukowaniu urządzania płatne przez wysłaniem do
zamawiającego.
10% - pozostała część płatna w momencie poprawnego uruchomienia oraz
przekazania wymaganych dokumentów
Deklarujemy ważność oferty 45 dni.
Deklarujemy przeszkolenie 2 osób w zakresie obsługi urządzenia.

Deklarujemy spełnienie wszystkich punktów zobowiązania ……………………………………………..….
(podpis i pieczęć firmy)
4. Cena wykonania całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia:

•

cena netto w PLN …………………… .................

słownie……………………………………………………………………………………………………………………..
•

wartość podatku VAT ……………………................

słownie …………………………………………………………………………………………………………………………..
•

cena brutto .....................................................

słownie …………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. Okres gwarancji: ……………………………………………miesięcy
6. Termin realizacji zamówienia: ……………………… ilość tygodni od dnia wysłania zamówienia i
wpłaty zaliczki
7. Wymagane Załączniki:
a. Kopie dokumentów rejestrowych
b. Załącznik – Specyfikacja techniczna – załącznik 1
c. Załącznik – formularz ofertowy - załącznik 2

_________________________________
(czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela dostawcy, pieczęć firmowa)
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