……………..……………….................
(pieczęć oferenta)
………………………..…….., dnia ………………
(miejscowość)

Dane oferenta:
………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………
(nazwa, NIP i adres siedziby główne, tel.)

OFERTA
W odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe Firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE OKSAN ANDRZEJ TABAŁA oferujemy fabrycznie nową Maszyna
wytrzymałościową wg specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszej oferty. Oferowane warunki
przedstawiamy poniżej:

1. Cena netto (bez podatku VAT):
a. Cena netto maszyny wytrzymałościowej (podać walutę):
………………….. (słownie: .............................................................................................)
b. Cena brutto maszyny wytrzymałościowej (podać walutę):
………………….. (słownie: .............................................................................................)
2. Termin dostawy (liczony w dniach od daty podpisania umowy): …………………………
3. Gwarancja (w miesiącach): …………………………………….
4. Data ważności oferty: ………………………………………….
5. Termin płatności: ………………………………………….……
Jednocześnie oświadczamy co następuje:
Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na
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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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się
wykonać zamówienie na wskazanych przez Zamawiającego warunkach.
3. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić poniżej wszystkie
załączniki):
- specyfikacja oferowanej maszyny.

…………………………………………………………………..
(podpis i pieczątka)
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……………..……………….................
(bidder’s stamp)
………………………..…….., ………………
(place)

(date)

Bidder’s data:
………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………
(name, tax identification number and address of the central office, telephone number)

THE OFFER
In response to the letter of inquiry submitted by PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE OKSAN ANDRZEJ TABAŁA we offer the factory brand new : Tensile tester
according to the specification as the Appendix to this Offer. Conditions are presented below:

1. Net price (excluding VAT):
a. Net price for the tensile tester (specify the currency):
………………….. (in words: .............................................................................................)
b. Gross price for the Tensile tester (specify the currency):
………………….. (in words: .............................................................................................)
2. Delivery time (in days from the completion date): …………………………
3. Warranty (in months): …………………………………….
4. Expiration date of the offer: ………………………………………….
5. Date of maturity: ………………………………………….……
At the same time we declare as follows:
We declare that we are not associated with the Purchaser personally or financially. The capital or
personal involvement is understood as a interrelation between the Purchaser or the persons
authorized to incur obligations on behalf of the Purchaser or persons doing activities on behalf of
the Purchaser, which are related to the preparation and the procedure for selecting the contractor
and the contractor, consisting particularly in:
a) participation in the company as a partner or partnership,
b) the possession of at least 10% of shares,
c) acting as a member supervisory or management organ, as an agent and a proxy,
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d) remaining married, in consanguinity or affinity in a straight line, consanguinity or affinity in the
collateral line to the second degree or by adoption, guardianship or custody.
2. We declare that we have read the description of the procurement and we undertake to carry out
the procurement on the conditions specified by the Purchaser.
5. The integral part of the offer are the following documents (please specify below all attachments):
- specification of the offered machine.

…………………………………………………………………..
(signature and stamp)

4

