
 

 

AKADEMIA SPORTU STAWIKI SP Z. O. O.  ul Modrzejowska 22/4B 41-200 Sosnowiec 

KRS 0000586250 REGON 362981670 NIP 6443513581 

Kapitał zakładowy 506.250,00 PLN 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr NR 5/1/2019 RPO WSL 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. ZAMAWIAJĄCY  

Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o.  

ul. Modrzejowska 22/4b 

41-200 Sosnowiec 

 

2. OFERENT 

 

3. OFERTA 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę Kostiumu do akwizycji ruchów zawodnika  

w przestrzeni oraz oprogramowania służącego do gromadzenia i przetwarzania danych z akwizycji, 

oferujemy wykonanie przedmiotu postępowania, zgodnie z wymogami Zapytania: 

 

Kostium do akwizycji ruchów zawodnika w przestrzeni oraz oprogramowanie służące do gromadzenia  

i przetwarzania danych z akwizycji 

Kryterium 1: 

Cena całości przedmiotu zamówienia PLN / EUR (80%) 

Netto: …………………………………..………………… 

(słownie:……………………………………………………………..…………………..………….….) 

Brutto: …………………………………..………………… 

(słownie:……………………………………………………………..…………………..………….….) 

 

Pełna nazwa oferenta  

Adres lub siedziba  

Numer telefonu  

NIP  

Osoba do kontaktu  

Numer telefonu  

Adres email  
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Kryterium 2 

 

Termin realizacji zamówienia (termin dostawy)  (20%) 

 

Termin dostawy 

(pole obowiązkowe) 

Termin dostawy: ………………………………  

(proszę wskazać dokładną datę: dzień / miesiąc / rok) 

 

Kostium do akwizycji ruchów zawodnika w przestrzeni oraz oprogramowanie służące do gromadzenia  

i przetwarzania danych z akwizycji 

Informacje na temat warunków i terminów płatności 

Płatność nr 1. (maksymalnie 40% wartości zamówienia netto) 

Termin:…………………………… dni 

(proszę podać liczbę dni licząc od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia. Termin 

podpisania umowy 01.04.2019 r.) 

Netto: …………………………………..………………… 

(słownie:……………………………………………………………..…………………..………….….) 

Brutto: …………………………………..………………… 

(słownie:……………………………………………………………..…………………..………….….) 

Płatność nr 2. 

Termin:…………………………… dni 

(proszę podać liczbę dni licząc od dnia terminu realizacji zamówienia – terminu dostawy) 

Netto: …………………………………..………………… 

(słownie:……………………………………………………………..…………………..………….….) 

Brutto: …………………………………..………………… 

(słownie:……………………………………………………………..…………………..………….….) 
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4. OŚWIADCZENIE 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 

 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania określonych w rozdziale 6 Zapytania ofertowego. 

 Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie 

przedmiotu zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż te 

podane w specyfikacji stanowiącej treść zapytania ofertowego. 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy oraz akceptujemy bez uwag  

i zastrzeżeń jej treść. 

 Oświadczamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia to nowy środek trwały oraz 

nowa wartość niematerialna i prawna.  

 Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu składania 

ofert. 

 

 

 

 

..........................................,   ....................................... 

                                                                                Miejscowość,                         data 

 

 

 

 

….................................................................................. 

                                                                                    Pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej / nych 


