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ProjektwspółflnansowanyzeŚrodkowEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego
w ramach p?ogJamu operacyjneóo lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

dn. ......................'.... r'

oDPoWlEDŹ ruł zRpwANlE oFERToWE nr o4lo6l5.Ll2014 z dnia 24czerwca2oL4r'

e-mail do kontaktu: ..'............""""""'

telefon do kontaktu: ......'...."....'..."""'

faks do kontaktu:

Regionalna lzba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach'

ul. Zwycięstwa 36,

44-LO0 Gliwice
NIP: 631-00-24-966
KRS:0000047024

FORMULARZ OFERTOWY

odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 04/06/5.1'/2oI4 z dnia 24 czerwca 20t4r'

dotyczące projektu pt. ,,IJtworzenie centrum pomiorowo-rozliczeniowego dla niektorych sektorów

infrostruktura!nych oraz działalności prosumenckiej", realizowanego W ramach Programu

operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych

o znaczeniu ponadregionalnym, składam ofertę następującej treści:

t.L Za następującą cenę:
1.

Zadanie 1.

złotych brutto:

złotych netto:

Tadanie 2,

złotych brutto:
złotych netto:
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,, Utwo rzen ie ce ntru m pomiarowo-roz! icze n iowe go

dla niektórych sektorów intiaitrukturalnych oraz'działalności prosumenckiej'',"

Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo_Handlowa w Gliwicach

ul. Zwycięsń so, łł-ioo óli*ń", tJr., +48323313127'faks: +48 32 238 96 30'
*..-..,-.'--"-n1ail:klaster@riph.com.pl,www.riph.com.pl,www.klaster.riph'com.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

2. oświadczam , że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie
wnoszę zastrzeżeń.

3. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu iterminie
wskaza nym przez Zamawiającego.

4. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem ofertowym:
a. ...............

b. ................

c. ........................

Miejscowość: Dnia: ....................... r.

Podpis i pieczęć firmowa oferenta
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l9 ,,Utwozenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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