Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA
………………………………………………………….
(zarejestrowana nazwa Wykonawcy)
………………………………………………………….
(zarejestrowany adres Wykonawcy)
…………………………
REGON
…………………………
NIP
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….…
(nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)
…………………………………………………………
(adres do korespondencji)
…………………………
(telefon)

…………………………
(fax)

…………………………………………………………….
(mail)

ZAMAWIAJĄCY
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o
ul. Kopernika 27
87-100 Toruń

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę długopisów, notatników
A5 i toreb ECO wraz z oznakowaniem dla Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o.
oferujemy:
wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu
ofertowym na następujących warunkach:
za cenę łączną: …………………………………………………………… zł netto (słownie złotych:
……………………………………………………………………………………….…………………… netto), obejmującą
zaprojektowanie, druk i dostawę długopisów, notatników A5 i toreb ECO wraz z
oznakowaniem w ilościach wskazanych w zapytaniu ofertowym,
za cenę łączną: …………………………………….. zł brutto (z doliczonym 23% podatkiem VAT)
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………….…………………… brutto),
obejmującą zaprojektowanie, druk i dostawę długopisów, notatników A5 i toreb ECO wraz z
oznakowaniem w ilościach wskazanych w zapytaniu ofertowym.
Usługa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.

OŚWIADCZAM, ŻE:
1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2) Wykonam zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
i wg. wytycznych określonych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
4) Dysponuję potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
5) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
6) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu
karnego).

………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………...
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

……………………………..………………
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy)

Usługa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.

