Załącznik nr 2
…………………………………………., dn. …………………………..

OFERENT:

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa firmy:

MMB Drives sp. z o.o.

Adres:

ul. Maszynowa 26
80-298 Gdańsk
NIP: 9570882266
REGON: 193035520

W nawiązaniu do Państwa Zapytania ofertowego z dnia 04.02.2019 r. dotyczącego:
Elektronicznego systemu sterowania falownikiem
W ramach realizowanego projektu pt.
„Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi
SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do
elektrycznych zespołów trakcyjnych”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R”.

składamy niniejszą ofertę:
WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena za 1
szt.

Ilość sztuk

przetwornica
impulsowa
dwutorowa

28

płyta przejściowa
między
sterownikiem
bramek a płytą
interfejsów

64

płyta przejściowa do
połączenia
sterownika bramek z
modułem
tranzystorowym

240

płyta interfejsów

40

Wartość
NETTO (PLN)

VAT (PLN)

Wartość
BRUTTO (PLN)

podwójny sterownik
bramki

240

płyta obwodów
rozładowczych

64

Cena Łącznie:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ……… tygodni od dnia podpisania umowy.
Okres gwarancji: ………. miesięcy.
Termin związania ofertą : 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

Oświadczam, iż:
1. oferowane urządzenie:
- spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym,
- jest fabrycznie nowe,
- pochodzi z oficjalnego źródła sprzedaży,
- jest dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej;
2. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
Przedmiotowego zamówienia oraz nie zalega w opłacaniu podatków i składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmuję do stosowania określone w nim
wymagania i zasady postępowania, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne
informacje do przygotowania oferty;
5. akceptuję założenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz
wymagań w nim zawartych.

Dane osoby do kontaktu ze strony Oferenta:
Imię i Nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

Załączniki:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
2. Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji

