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Zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2021 r. 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 

............................................................. 
                     pieczęć firmowa 

 
MKCOLOR MICHAŁ KALUSKA 
ul. Jana Kilińskiego, nr 27  
89-100, poczta Nakło nad Notecią 
NIP 5581726119 
REGON 340631504 
tel. 601621864 
e-mail: mkcolor@op.pl       

 
OFERTA 

Nawiązując do Zapytania ofertowego z dnia 11.09.2021 r. (dalej zapytanie) dotyczącego zamówienia 
pod nazwą: 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 (nazwa (firma), siedziba lub miejsce zamieszkania i  dokładny adres Wykonawcy) 

dalej zwanego „Wykonawcą”,  

1. oferujemy wykonanie zamówienia dostawy Plotera stołowego UV o następujących minimalnych 
parametrach technicznych: 

-hybryda 

- min. 3 głowice 

- druk UV 

- szerokość zadruku minimum 200 cm 

-min. grubość podłoża 40 mm 

2. oferujemy wykonanie zamówienia za niżej wskazaną cenę ryczałtową:  

Cena ryczałtowa netto: …………………………………………………………..zł  

(słownie ............................................................................................................ złotych) 

Stawka podatku VAT……………..%  

Dostawa plotera stołowego UV w ramach operacji  
pn. „Zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej dla firmy MKCOLOR.” 
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Wartość podatku VAT: ………………………………………………….……..zł 

(słownie ....................................................................................................... złotych) 

Cena ryczałtowa brutto:  …………………………………………………..…zł  

(słownie ....................................................................................................... złotych ) 

 

3. oferujemy okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w 
zapytaniu ofertowym i Załączniku Nr 3 do zapytania – Projekt umowy wynoszący ………… 
miesięcy.* 

UWAGA: początek okresu gwarancji jakości: dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; najkrótszy dopuszczalny okres 
gwarancji jakości: 12 miesięcy.  

4. oświadczamy, że: 

1) Prowadzimy działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku 
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633); 

2) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego; 

3) Wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych zapytaniu ofertowym, w terminie 
zgodnym z zapytaniem; 

4) Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) Akceptujemy wskazany w zapytaniu termin związania ofertą i będziemy związani ofertą w tym 
terminie; 

6) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy  
z Zamawiającym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego postępowania i zamówienia należy kierować 
do osoby upoważnionej do kontaktu w tej sprawie: 

Imię i nazwisko: …………………………………………..; 

Adres:……………………………………………………………; 

E-mail:………………………………………………………….; 

Telefon:……………………………………………………….. 

5. oświadczamy, że  jesteśmy / nie jesteśmy** powiązani osobowo lub kapitałowo***  
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są: 

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, 

2) ……………………l…………………………  
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Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej (ych) 

Miejscowość 
i data 

 

 

 

 

 

  

 

 

 *Należy wskazać okres gwarancji (liczbę miesięcy). 
**Nieodpowiednie skreślić. 
*** Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta  
lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika;  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli; 
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