
                                                                                                                                  …………………, dnia …………...2015r.
Dane oferenta:

………………………………………….
(Nazwa, adres, NIP, REGON )   

Dane zamawiającego:
Prokostal Sp. z.o.o
 ul. Karola Miarki 42
58-500 Jelenia Góra
NIP: 611-231-17-83
Regon: 230846411
…………………………………….
(nazwa, adres, NIP, REGON)

Oferta

Dotyczy : wyboru wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem.

Szanowni Państwo,                                                          

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Wdrożenie do produkcji mobilnego modułu stacji obsługowej do
przemysłu  kolejowego  przez  Prokostal  Sp.  z  o.o.”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Dolnośląskiego  2014-2020,  Oś  priorytetowa  1,  Przedsiębiorstwa  i  innowacje,  Działanie  1.5
„Rozwój  produktów  i  usług  w  MŚP”,  Poddziałanie  1.5.1  „Rozwój  produktów  i  usług  w  MŚP  –  konkurs
horyzontalny”, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP,

składamy ofertę na dostawę/usługę/wykonanie: 

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

I. Opis i parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Wyposażenie dodatkowe (parametry i opis):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Dane oferenta: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres, NIP, REGON)

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: ………………………………….
Termin realizacji zamówienia: do …………………. dni od podpisania umowy.

IV. Cena:
Cena netto:…………………………………………………..



Podatek VAT:…………………………………………………
Cena brutto:…………………………………………………

V. Inne warunki zapytania ofertowego:
…………………………………………………………………………………………..

VI. Termin ważności oferty: ……………………………………………….

VII. Warunki zmiany umowy: …………………………………………..

VIII. Oświadczenie (konflikt interesów):

Oświadczamy,  że  przedsiębiorstwo  ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………  (nazwa  i  adres)  jak  i  osoby  nim  zarządzające  nie  są  powiązane  z
Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo.  Przez  powiązania  kapitałowe lub osobowe 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d)  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,
pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z poważaniem, 

…………………………………………………………………….
                   (podpis i pieczęć)
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