Załącznik Nr 1.

OFERTA
Zamawiający: Biogened S.A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź
Dostawca:…………………………………………………………………………………………..
Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych – Przystosowanie pomieszczenia produkcji prace remontowe – komplet. 1
Cena ofertowa w walucie PLN
Netto łącznie: ……………………..
Słownie…………………………………………………………………………………
Podatek VAT : stawka: ……..% Kwota: ……………
Brutto: ………………………
słownie: …………………………………………………………………………..
gwarancja ………………………….
Termin zakończenia realizacji zamówienia: ………………….
Termin związania ofertą: 30 dni

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z
Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Załączniki:
…………………………………………………………………………………………
Data

Podpis osób upoważnionych
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