Zapytanie Ofertowe Nr 4/POIR/LIM/SS/2018
z dnia 24 sierpnia 2018 roku
w związku z realizacją projektu
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem
(Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17)
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
dotyczy: sprzedaży sondy ultradźwiękowej do rafinacji stopów
Niniejsze postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z prawem powszechnie
obowiązującym, w tym zasadą konkurencyjności opisaną w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku
I. ZAMAWIAJĄCY
Limatherm S.A.
ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa,
NIP: 737-000-35-20, REGON: 490567000
www.limatherm.pl, e-mail: wiktorek.b@limatherm.pl
tel. +48 (18) 337 98 20
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości
szacunkowej zamówienia, które przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
209 000 euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV:
38436700-7 Rozdrabniacze ultradźwiękowe
38436710-0 Sondy do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
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Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy sondy
ultradźwiękowej do rafinacji stopów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia realizowanego przez Zamawiającego w ramach Projektu Opracowanie
i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach
odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach
mechanicznych przeznaczonej do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem
(Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17) w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
III.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
III.1.1 Sonda ultradźwiękowa przeznaczona do zanurzenia w ciekłym stopie aluminium,
służąca do odgazowania stopów, modyfikacji struktury stopów, mieszania stopów na
bazie aluminium z dodatkami cząstek ceramicznych i metalowych w celu uzyskania
równomiernego ich rozmieszczenia w ciekłym stopie, musi spełniać następujące
parametry:
a) regulacja mocy w zakresie od 200 W do 600W;
b) regulacja częstotliwości od 19kHz do 25kHz;
c) sterownik musi umożliwiać modulacje amplitudy w sposób programowalny nie
wymagający dodatkowej regulacji;
d) zakres amplitudy od 0 μm do min. 100 μm;
e) sonda musi generować drgania przestrzenne rozchodzące się w całej objętości
ciekłego metalu;
f) sonda musi być odporna na warunki panujące w piecu podtrzymującym ciekły stop
aluminium ( T= 700 ºC);
g) sterownik musi być odporny na:
• temperaturę otoczenia do 100 ºC
• wilgotność otoczenia w zakresie od 15 % – 65%
• pył
• drgania,
panujące na hali odlewni ciśnieniowej stopów aluminium;
h) sterownik musi mieć możliwość podpięcia do PC i umożliwiać sterowanie
z komputera;
i) długość sondy min. L=700 mm z możliwością regulowania w zakresie min. ± 80 mm;
j) sonda nie musi być wyposażona w konstrukcję wsporczą;
k) sonda powinna być przystosowana do procesu odgazowania ultradźwiękowego dla
objętości metalu min 150 kg
III.1.2 Pozostałe wymagania
III.1.2.1 Koszt montażu, uruchomienie oraz szkolenie instruktażowe zawarte zostaną
w cenie zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg Załącznika
Nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Program szkolenia instruktażowego powinien
obejmować co najmniej następujące zagadnienia:
a) Poznanie budowy i zasad działania sondy ultradźwiękowej do rafinacji stopów
Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach
odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy
w atmosferach zagrożonych wybuchem”.
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

b) Jakie są możliwości kontrolowania procesu
c) Programowanie urządzenia, przesyłanie programów
komputerowego do urządzenia
Czas trwania szkolenia instruktażowego: 8 godzin.
Transport na warunkach EXW zgodnie z Incoterms 2010.

ze

stanowiska

III.1.2.2 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić określony czas reakcji serwisu
(rozumianej jako odebranie zgłoszenia i wstępną diagnostykę z propozycją działań
serwisowych) od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: zgodnie z przedłożoną ofertą, jednak nie dłużej niż do 24
godzin.
III.1.2.3 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gwarancję – zgodnie z przesłaną ofertą,
przy czym minimum 24 miesiące bezpłatnej gwarancji (z wyłączeniem osłony
termicznej). W ramach bezpłatnej gwarancji, Wykonawca przeprowadzi serwis
techniczny po pół roku od zainstalowania urządzenia.
III.1.2.4 Dokumentacja techniczna w języku polskim w formie elektronicznej zapisanej
na dysku w cenie zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg
Załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
IV. TERMIN WYKONANIA
Do dnia 30 listopada 2018 roku
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU
OCENY ICH SPEŁNIANIA
V.1 Warunki dopuszczające
V.1.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
V.1.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu
potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania
zamówienia.
V.2 Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamówienie w ramach niniejszego postępowania ofertowego nie może zostać udzielone
podmiotom powiązanym 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 Wykonawcy, a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d)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.
V.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, dokonana
na zasadzie spełnia/nie spełnia, nastąpi w oparciu o weryfikację dokumentów, o których
mowa w pkt. V.1 oraz na podstawie oświadczeń Wykonawcy złożonych w ofercie
przygotowanej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
VI.1. Ofertę należy przygotować na wzorze formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI.2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w pkt. III.1.1-2 przedmiotowego zapytania ofertowego,
przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną (bez kwot
jednostkowych), wskazując w szczególności: oferowany typ, rodzaj, model, producenta,
numer katalogowy (o ile jest to możliwe), charakterystykę produktu i inne istotne
informacje, pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanego
urządzenia oraz jego parametrów z wyżej określonymi wymaganiami Zamawiającego.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wypełnienia tabeli pt.
„Weryfikacja parametrów przedmiotu zamówienia”, stanowiącej Załącznik
do
formularza ofertowego.
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VI.3. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym (oferta) powinny być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Dopuszcza się możliwość składania załączników do formularza ofertowego
w języku angielskim. Cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna zostać
określona w euro. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana na kwotę wyrażoną w euro.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w euro.
VI.4. Oferta nie spełniająca łącznie warunków określonych w punktach VI.1, VI.2 i VI.3
zostanie odrzucona.
VI.5. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające ceny niewspółmiernie niskie
w stosunku do średnich cen za tego typu dostawy.
VII. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
VII.1 Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu najpóźniej do dnia 25 września 2018
roku:
a) w oryginale w siedzibie Zamawiającego lub
b) w oryginale za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera na adres siedziby
Zamawiającego lub
c) przesłana pocztą elektroniczną w formie skanów oryginalnych dokumentów na adres
poczty elektronicznej wymieniony w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego;
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oryginałów oświadczeń lub dokumentów przesłanych
uprzednio w formie elektronicznej.
VII.2 Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego,
w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie VII.1 a)-b) lub termin wpływu na
adres poczty elektronicznej w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie VII.1 c).
VII.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VII.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
VII.6 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
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IX. OFERTY CZĘŚCIOWE LUB WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
X.1 Zamawiający dokona oceny ważnych (przygotowanych zgodnie z wymogami
określonymi w pkt. VI oraz złożonych zgodnie z wymogami określonymi w punkcie VII
niniejszego zapytania ofertowego) ofert, na podstawie następujących kryteriów:

c)

a)
Cena (C) – 60 %
b)
Serwis (S) – 25%
Stopień skomplikowania obsługi i ustawiania parametrów (P) – 15%

Punkty obliczone zostaną w oparciu o wzór:
R=C+S+P
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R – suma uzyskanych punktów razem, C – punkty za cenę, S – punkty za serwis,
P – punkty za stopień skomplikowania obsługi i ustawiania parametrów,
X. 2 Kryterium - cena:
C = ( Cmin/Cof) x 60%
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym
postępowaniu ofertowym
Cof – cena zaoferowana w badanej ofercie
C – liczba punktów za cenę przyznanych badanej ofercie
Weryfikacja: oferta podlegająca ocenie
X. 3 Kryterium – serwis:
S = ( Smin/Sof) x 25%
gdzie:
Smin – najmniejsza liczba godzin do podjęcia reakcji serwisu (rozumianej jako
odebranie zgłoszenia oraz wstępna diagnostyka z propozycją działań serwisowych) od
momentu zgłoszenia awarii w dni robocze obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert
w niniejszym postępowaniu ofertowym
Sof – liczba godzin reakcji serwisu (rozumianej jako odebranie zgłoszenia oraz wstępna
diagnostyka z propozycją działań serwisowych) od momentu zgłoszenia awarii w dni
robocze obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaoferowana w badanej
ofercie
Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach
odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy
w atmosferach zagrożonych wybuchem”.
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

S – liczba punktów za serwis przyznanych badanej ofercie
Weryfikacja: oferta podlegająca ocenie
X. 4 Kryterium – stopień skomplikowania obsługi i ustawiania parametrów
a) urządzenie podczas eksploatacji wykorzystuje wyłącznie energię elektryczną (1
punkt);
b) urządzenie podczas eksploatacji wykorzystuje energię elektryczną oraz
dodatkowo musi być wspomagane gazem (0 punktów);
Uzyskuje się odpowiednio 1 lub 0 punktów przeliczanych na punkty procentowe według
wzoru:
P = (Pof/ Pmax) x15%
gdzie:
Pof – ilość punktów przyznanych badanej ofercie
Pmax – najwyższa liczba punktów dla kryterium koszt eksploatacji spośród wszystkich
prawidłowo złożonych ofert
P– liczba punktów procentowych za stopień skomplikowania obsługi i ustawiania
parametrów przyznanych badanej ofercie
Weryfikacja: oferta podlegająca ocenie
XI. TERMIN, MIEJSCE ORAZ WYNIKI OCENY OFERT
XI.1 Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 26 września 2018 roku w siedzibie
Zamawiającego określonej w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego, zaś informacja
o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona niezwłocznie po
zakończeniu procedury oceny ofert na stronie internetowej Zamawiającego określonej
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich prowadzonej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
XI.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie w niniejszym
postępowaniu ofertowym, w formie informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres
podany w formularzu ofertowym.
XI.3 Przystępując do niniejszego zapytania ofertowego, każdy Wykonawca wyraża
zgodę na publiczne udzielenie informacji o jego udziale w postępowaniu ofertowym,
w zakresie przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
XI.4 Do Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie przesłana
umowa kupna-sprzedaży sondy ultradźwiękowej do rafinacji stopów, na warunkach
określonych w niniejszym postępowaniu ofertowym wraz z terminem dostarczenia
przedmiotu zamówienia zadeklarowanym przez Wykonawcę w jego ofercie. Umowa
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zostanie podpisana przez strony najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia
zakończenia oceny ofert.
XI.5 Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
XI.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY
Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych
postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie
III niniejszego zapytania ofertowego, istotnych postanowień umowy stanowiących
Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz może wynikać z konieczności
dostosowania tych warunków do postanowień umowy o dofinansowanie projektu
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą dla Poddziałania 1.1.1.
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
XIII. INFORMACJE DODATKOWE
XIII.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany warunków udzielenia zamówienia
b) unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego
XIII.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści
zapytania ofertowego, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca 3-go dnia przed upływem terminu składania ofert.
XIII.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, o którym mowa
w punkcie XIII.2, wpłynie po upływie określonego w tym punkcie terminu lub dotyczy
udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
XIII.4 Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim
Wykonawcom, którym przesłano zapytanie ofertowe i zamieszcza te wyjaśnienia i/lub
pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego określonej
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich prowadzonej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez ujawniania źródła
zapytania.
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XIII.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, jak i przedłużyć termin składania
i oceny ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe,
a ponadto zamieszcza ją także na stronie internetowej Zamawiającego określonej
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich prowadzonej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
XIII.6 Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących
przedmiotu zamówienia udziela Pan Bogusław Wiktorek pod adresem email:
wiktorek.b@limatherm.pl lub pod numerem telefonu 695 302 125.
XIII.7 Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego: www.limatherm.pl oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich prowadzonej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zatwierdził: Zarząd Limatherm S.A. w dniu 13 sierpień 2018 r.
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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego Nr 4/POIR/LIM/SS/2018 z dnia 24
sierpnia 2018 r.
FORMULARZ OFERTOWY
dotyczy: zakupu przez Limatherm S.A. sondy ultradźwiękowej do rafinacji stopów
1. Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, strona www, numer telefonu, adres e-mail
Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym na zasadach
określonych w zapytaniu ofertowym Nr 4/POIR/LIM/SS/2018 z dnia 24 sierpnia 2018
roku, oferuję cenę sprzedaży sondy ultradźwiękowej do rafinacji stopów będącej
przedmiotem ww. zapytania ofertowego na zasadach określonych w tym zapytaniu:
……………….. euro netto (słownie: ……………….. euro netto)
3. Oferuję podjęcie reakcji serwisu (rozumianej jako odebranie zgłoszenia oraz
przeprowadzenie wstępnej diagnostyki z propozycją działań serwisowych) od momentu
zgłoszenia awarii w dni robocze obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu
maksymalnie ………. godzin.
4. Oferuję urządzenie wykorzystujące wyłącznie energię elektryczną:………………..(TAK/NIE)
5. Oferuję urządzenie wykorzystujące energię elektryczną oraz dodatkowo wspomagane
gazem:…………………(TAK/NIE)
6. Oferuję termin sprzedaży i odbioru urządzenia (dd/mm/rr):………………………………………….
w miejscu znajdującym się pod adresem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ww. zapytaniu
ofertowym, nie wnoszę do jego treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne
do przygotowania oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty przez Limatherm S.A. do sprzedaży
przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia.
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Oświadczam, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz
przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży
w miejscu i terminie wskazanym przez Limatherm S.A.
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Limatherm S.A.
Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz
zdrowotne.
Oświadczam, że nie posiadam zaległości podatkowych.
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam,
iż przyjmuję je do wiadomości oraz stosowania.
Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu
ofertowym, w zakresie przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 19 lipca 2017 roku.

Miejscowość, data:

Funkcja/stanowisko, imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty
w imieniu Wykonawcy:

Podpis:

Pieczęć przedsiębiorstwa
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