
                                                           

 
                          

 

Załącznik nr 1 do 

     
     
  

    ………………………………… 

 (pieczęć firmy) 

 

 

 

Dane Zamawiającego: 
Nazwa Zamawiającego: TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: ul. 
Numer NIP   8943080985
Numer REGON  364863905
Adres poczty e-mail  m.skalniak@tophoe.pl
Tel.    +48

 
 
 

Dane Wykonawcy (Dostawcy)
Nazwa Wykonawcy (Dostawcy) 

Adres Wykonawcy (Dostawcy)

Numer NIP   …………………………………

Numer REGON  ……………………………………………………………………….

Adres poczty e-mail:   ..........................................................................

Strona WWW:   .......................................................................... 

Tel.     .......................................................................... 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy

......................................................................................................
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 03/2020

Wzór formularza ofertowego 

 

         …………………………………
      (miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY 
 

TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław 
8943080985 
364863905 
m.skalniak@tophoe.pl 
+48 660 537 998 

(Dostawcy): 
(Dostawcy) : .......................................................................... 

(Dostawcy): .......................................................................... 

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

..........................................................................

.......................................................................... 

.......................................................................... 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy (Dostawcy) i podpisująca ofertę:

.......................................................................................................................................

       

20 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

..........................................................................  

..........................................................................  

……………………………………. 

………………………………………………………………………. 

.......................................................................... 

..........................................................................  

..........................................................................  

i podpisująca ofertę: 

................................. 



                                                           

 
                          

 

 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ 

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym 

 
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym, za 
łączną cenę: 

netto  ........................................................

(słownie netto:……………………………………………………………………………………………………. zł) 

podatek VAT  (………..%) .........................................................

brutto:  ................................................................................... 

(słownie brutto: .................................................................................

 

 

Oświadczam, że Wykonam zamówienie w terminie 
zamówienia /umowy. 

 

Na przedmiot zamówienia  udzielam
za wady na dostarczony przedmiot zamówienia

 

 

1. Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że: 

a) cena obejmuje łączną cenę ryczałtową za 
zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym

b) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym wr
zastrzeżeń. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie niezbędne informacje do 
przygotowania oferty; 
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.  pn.: 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH 

NR 03/2020 
realizowane w ramach projektu pn.: 

zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym 
do 240V”, 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym, za 

netto  ................................................................................................................

(słownie netto:……………………………………………………………………………………………………. zł) 

........................................................................................

brutto:  ................................................................................... …………………….......  zł

(słownie brutto: .................................................................................

Oświadczam, że Wykonam zamówienie w terminie do 12.06.2020 od dnia 

przedmiot zamówienia  udzielam minimum 12 miesięcznej  gwarancji jakości oraz
na dostarczony przedmiot zamówienia. 

  

Wykonawcy: 

ena obejmuje łączną cenę ryczałtową za wszystkie elementy opisane w przedmiocie 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym
się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnos
Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie niezbędne informacje do 

 

       

:  

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA 
 

zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym, za 

....................................  zł  

(słownie netto:……………………………………………………………………………………………………. zł) 

............................... zł 

…………………….......  zł  

(słownie brutto: ......................................................................................................zł) 

od dnia otrzymania 

jakości oraz rękojmi 

wszystkie elementy opisane w przedmiocie 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym; 

az z załącznikami i nie wnoszę  
Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie niezbędne informacje do 



                                                           

 
                          

 

c) posiadam odpowiednie 
zamówienia; 

d) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, a także 
wykonania przedmiotu zamówienia

e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową 
realizację przedmiotu zlecenia;

f) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 

2. Spis treści: 

Oferta została złożona na ....

od nr …........ do nr …….

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ................................................................................................
2) ......................................................................................................
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z

Zamawiającym wg
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odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykon

odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami
otu zamówienia; 

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową 
realizację przedmiotu zlecenia; 
estem uprawniony do występowania w obrocie prawnym; 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 

……....... 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

................................................................................................

......................................................................................................
Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z

Zamawiającym wg Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

   ……………………………………

      (podpis i pieczątka) 

       

uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

osobami zdolnymi do 

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową 

... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

…………………………………… 


