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Projekt wspÓłfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

dn. ........................... r.

oDPoWtEDŹ tvł znpvrANlE oFERToWE nr o4|o7/5.tl2014 z dnia 28 lipca 2oL4 r.

e-mail do kontaktu: ............................

telefon do kontaktu:
faks do kontaktu:

Regiona lna lzba Przemysłowo-Handlowa w Gl iwicach,

ul. Zwycięstwa 36,

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

FORMULARZ OFERTOWY

odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 04/07 /5.L/2o1'4 z dnia 28 lipca 2ot4r'
dotyczące projektu pt. ,,IJtworzenie centrum pomiorowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów
infrastrukturolnych ordz działalności prosumenckiej", realizowanego W ramach Programu
operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka, Działanie 5'1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym, składam ofertę następującej treści:

1'' oferuję:

-P
Klsgfer

tll ,, Utworzen ie centru m pom iarowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''

utzwycięstw?!E?l"-''"#';ffi fl :ęi:łBiiff r#'!y,"'łTi!J'3ł'3J"ós1"ł
e-mail: klaster@riph.com.pl, www. riph.com.pl, www. klaster. riph.com.plNPH
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Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo_Handlowa w Gliwicach 
I

ul' zwycięstwa 36, 44-1oo Gliwice' tel': +48 32 331 37 27, faks: +48 32 238 96 30'
e-mail: klaster@riph.com.pl, www. riph.com.pl, www.klaster.riph.com'pl

2.

3.

4.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Zadanie 3.

złotych brutto: ...... PLN (słownie: ..................)

złotych netto: ...... PLN (słownie: .................')

oświadczam , Że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję Warunki W nim zawarte i nie

Wnoszę zastrzeżeń.

W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie

ws kaza nym przez Zamawiającego'

Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem ofertowym:
a. .......,.......,,.r,,,,.,,.!!!.!!,rr,!,

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

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

Dnia: ....................... r.
Podpis i pieczęć firmowa oferenta
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