
               

          Zał. nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA NR 2/2017 
 
 
_________________________ 
(pieczęć firmowa oferenta – jeśli dotyczy) 
 
Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na pieczęci firmowej)  
Nazwa:   
Adres/siedziba:   
Nr telefonu/faks:   
nr NIP:  
nr REGON (jeśli dotyczy):  
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Lena Lighting S.A. 
ul. Kórnicka 52 
63-000 Środa Wlkp. 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia pod nazwą: „Dostawa narzędzi do wykonania 

lamp : Naświetlacz LED, BELKA IP44, Kwadratowy klosz do oprawy z termoformowania”, przedstawiam ofertę 

na: 

     Zestaw 1. 

Oferuję realizację zamówienia szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym za następującą cenę: 

 
Netto: …………………………………PLN słownie złotych: …………………………………………………….. 
 
VAT: …………………………PLN, stawka …………….. % 
 
Brutto: ……………………………….PLN słownie złotych:  ………………………………………………………. 
 

 
Oferuję okres gwarancji przedmiotu zamówienia: ………. miesięcy. 
UWAGA: początek okresu gwarancji przedmiotu zamówienia: dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia bez zastrzeżeń; najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji: 36 miesięcy. 
 

Oferuję czas reakcji serwisu na usterkę: ………. godz. 
UWAGA: Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu 
podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 
Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: 
- nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek 
dalszego postępowania, albo 
- wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie). 

 
Oferuję termin realizacji zamówienia: ………. tygodni. 
UWAGA: Przez termin realizacji zamówienia  rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę dokumentacji 3D/2D detalu  
do momentu końcowego odbioru technicznego (KOT). 

 
        Zestaw 2. 
 
Oferuję realizację zamówienia szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym za następującą cenę: 

 
Netto: …………………………………PLN słownie złotych: …………………………………………………….. 
 
VAT: …………………………PLN, stawka …………….. % 



               

 
Brutto: ……………………………….PLN słownie złotych:  ………………………………………………………. 
 

 
Oferuję okres gwarancji przedmiotu zamówienia: ………. miesięcy. 
UWAGA: początek okresu gwarancji przedmiotu zamówienia: dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia bez zastrzeżeń; najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji: 36 miesięcy. 
 

Oferuję czas reakcji serwisu na usterkę: ………. godz. 
UWAGA: Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu 
podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 
Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: 
- nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek 
dalszego postępowania, albo 
- wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie). 

 

Oferuję termin realizacji zamówienia: ………. tygodni. 
UWAGA: Przez termin realizacji zamówienia  rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę dokumentacji 3D/2D detalu  
do momentu końcowego odbioru technicznego (KOT). 

 
 
Osoba do kontaktu w sprawie oferty: 

Pan/Pani: ………………………………………. 

adres e-mail: …………………………………… tel. kontaktowy: ……………………… 

 
Oświadczam, że: 

 Akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku uznania mojej oferty za 

najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia odpowiada w pełni opisowi 

zawartemu w zapytaniu ofertowym. Zaoferowana przeze mnie cena obejmuje wszystkie elementy 

wymienione w opisie przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym. 

 Posiadam potencjał techniczny, osobowy, wiedzę i doświadczenie niezbędne dla realizacji zamówienia. 

 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 Nie jestem podmiotem/osobą powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Nie zachodzą 

wobec mnie przesłanki wymienione w zapytaniu ofertowym pkt U. 

 Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

 Akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym termin związania ofertą. 

 
 
 
__________________________________                                 __________________________________ 
(miejscowość i data)                                                                        (podpis osoby reprezentującej oferenta) 

 


