ZAŁĄCZNIK 1. FORMULARZ OFERTY NA DOSTAWĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNEJ I PRAWNEJ
W POSTACI BAZY DANYCH OSÓB OPIEKUJĄCYCH SIĘ DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ZE
SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ OŚRDKÓW DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH
Oferta przygotowana dla ASD SOFT SP. Z O.O., UL. AL. WINCENTEGO WITOSA NR 3, LUBLIN, KOD
20-315, NIP: 9462685209
1. DANE PODMIOTU WYPEŁNIAJĄCEGO FORMULARZ
- Nazwa podmiotu: …………………….…………………….…………………
- Adres siedziby: …………………….…………………….…………………….
- NIP: …………………….…………………….…………………….…………………
- (dalej zwany „Oferentem”)
2. CENA DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
- Łączna cena brutto dostawy całości przedmiotu zapytania ofertowego opisanego w
zapytaniu ofertowym wynosi: ……………………...………………….……PLN, słownie:
..........................................................................................
3. TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
- Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: do dnia 30.11.2020 r.
4. WARUNKI GWARANCJI:
- Gwarancja wynosi: …………………….. miesiące od dnia dostawy całości przedmiotu
zapytania ofertowego. UWAGA: minimalna długość gwarancji to 12 miesięcy.
Dostawca oświadcza, że:
- Zapoznał się z przedmiotem zapytania ofertowego, Opisem przedmiotu zamówienia i
warunkami podanymi przez Zamawiającego, w szczególności z istotnymi
postanowieniami umowy. Nie wnosi również do nich żadnych zastrzeżeń;
- Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i dostarczenia
przedmiotu zamówienia;
- Potwierdza dostarczenie przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z
przedstawionymi warunkami w zapytaniu ofertowym oraz Opisie przedmiotu
zamówienia;
- Nie stanowi przedsiębiorstwa powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a
Dostawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Uważa się za związanym niniejszą ofertą do 365 dni kalendarzowych od daty jej
złożenia.
............................., dn. ............
Miejscowość i data,
…………………………………………………………………
Pieczątka firmowa, pieczątka imienna i podpis
osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Oferenta

