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FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta cenowa do zapytania ofertowego nr MELBDZ.260.1153.2022-A z dnia 18.11.2022 

na dostawę wirnikowego zespołu rekuperacji i konwersji energii w związku z realizacją 

projektu  pt. " Opracowanie technologii zwiększenia efektywności poprzez zastosowanie 

systemów odzysku i wykorzystania ciepła odpadowego z silników tłokowych”,  

prowadzonego przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej, Instytut Techniki Cieplnej 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko: ................................................................................................................... 

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………… 

Nr. NIP: ………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu: .................................................................................................................................... 

1. SKŁADAJĄC I PODPISUJĄC NINIEJSZĄ OFERTĘ JAKO UPOWAŻNIONY 

REPREZENTANT OFERETA, OŚWIADCZAM JEDNOCZEŚNIE, IŻ: 

 

a) Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmuję warunki w nim zawarte; 

b) Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym; 

c) Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w 

zapytaniu ofertowym; 

d) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia;  

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

f) Złożona oferta ważna jest przez okres trzydziestu dni od daty terminu składania ofert;  

g) Oferuję gwarancję na przedmiot zamówienia: ………………… miesięcy od dnia 

dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

h) Zobowiązuję się do dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 31 stycznia 2023 r. 

i) Spełniamy warunki udziału  w postępowaniu w ten sposób, że:  

− Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek; 

− Dysponujemy potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania 

zamówienia; 

− Dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

− Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

realizację zamówienia; 
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− Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

− Nie wszczęto wobec nas postepowania o ogłoszenie upadłości/  likwidacji;  

− Firma/osoba reprezentująca firmę nie została skazana za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                                    

 

2. ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH 

OŚWIADCZEŃ, INFORMUJĘ, IŻ DANE ZAWARTE W OFERCIE I 

ZAŁĄCZNIKACH SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ (ZA SKŁADANIE 

NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI OFERENT ODPOWIADA ZGODNIE Z 

ART. 297 KK 

3. Składam Ofertę na dostawę przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie ze 

specyfikacją i opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w zapytaniu 

ofertowym: 

 

• Oferuję cenę łączną netto wykonania zamówienia  

 

……………………………………………………………………………….……………….. zł 

 

 

 

……………………………………….. dnia ………………………………… 

   Data i miejsce sporządzenia 

……………………………………. 

                                                                                                             (podpis osoby  upoważnionej  

                                                                                                               do reprezentowania Oferenta ) 


