ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/03/2020
FORMULARZ OFERTY
W związku z zapytaniem ofertowym opublikowanym na stronie internetowej firmy Depositec Venture
sp. z o.o. oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dotyczącym:
Usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego
w ramach realizacji projektu pt.: „Poszerzenie oferty spółki Depositec Vostoc poprzez opracowanie
projektu wzorniczego i prototypu samoobsługowego, modułowego automatu do przechowywania
depozytów (depozytomatu)”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, II Oś priorytetowa:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

I.

ZAMAWIAJĄCY

Depositec Venture sp. z o.o.
ul. Cechowa 44B
30 - 614 Kraków
NIP: 8851636742
REGON: 022210170
KRS: 0000472778
II. WYKONAWCA

Nazwa Firmy:
Dane osoby kontaktowej:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
NIP
REGON

III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Niniejszym działając w imieniu ……………………...……………oświadczam, że:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 01/03/2020 i akceptuję bez zastrzeżeń
warunki w nim zawarte,
gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego,
łączna cena brutto usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu
projektowego, będącej przedmiotem zamówienia, wyrażona w złotych polskich z
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(słownie: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...)
w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia, zostanie zawarta pisemna umowa w
terminie wskazanym przez Zamawiającego,
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne czy
upadłościowe,
nie podlegam wykluczeniu z postępowania publicznego (brak powiązań osobowych i
kapitałowych z Zamawiającym),
nie znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej wykonanie całości
zamówienia.

………………………………….
Data i czytelny podpis Wykonawcy

Na oryginale pieczęć i podpis
Depositec Venture sp. z o.o.
Paweł Musiał
Prezes Zarządu

