
 
 

Strona 1 

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 01.10.2019 r. dotyczącego dostawy: 
 

1. analizatora jakości zasilania, 
2. wstrząsarki mechanicznej, 
3. analizatora instalacji solarnych, 
4. pyranometru wzorcowego do pomiaru promieniowania słonecznego 
zgodnie ze specyfikacjami,, stanowiącymi załączniki nr 3 - 6 do Zapytania ofertowego 

 
W ramach realizowanego projektu pt. 

„Prace B+R nad małymi elektrowniami wiatrowymi z wysokosprawnymi przekształtnikami energii 
elektrycznej wraz z wdrożeniem w firmie MMB Drives sp. z o.o. zlokalizowanej w Pomorskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. 

Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja 
przez innowacje – wsparcie dotacyjne 

 
składamy niniejszą ofertę: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość NETTO 
(PLN) 

VAT (PLN) Wartość BRUTTO 
(PLN) 

Analizator jakości zasilania    

Wstrząsarka mechaniczna    

Analizator instalacji 
solarnych 

   

Pyranometr wzorcowy do 
pomiaru promieniowania 

słonecznego 

   



 
 

strona 2 
 

Termin związania ofertą : 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 
Oświadczam, iż: 

1. Oferowane urządzenia: 
- spełniają wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, 
- są fabrycznie nowe, 
- pochodzą z oficjalnego źródła sprzedaży, 
- są 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 
 
 
 
 
 
 

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

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta)



 
 

 

 


