
 
Załącznik nr 1 

1 
Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.3  „Innowacje w MŚP" 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 

 

Miejscowość, data 

Nazwa oferenta: 

Adres: 

NIP: 

 

Polargos Spółka z o.o. 

Warszawa 04-956 

ul. Deptak 17,  

KRS: 0000043915 

NIP: 1130088519 

 

OFERTA 

 

Oświadczam, że do siedziby naszej firmy wpłynęło Zapytanie ofertowe nr 1/3.3/2016 od 
Polargos Sp. z o. o., ul. Deptak 17,  04-956 Warszawa, NIP: 1130088519, KRS: 0000043915, w 
związku z realizacją projektu pt. „Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i 
furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie 

technologicznym lasera i hydraulicznej automatycznej piły” aplikującego o dofinansowanie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 3.3. 
Innowacje w MŚP.  
 
Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego i ww. projektu oraz zaakceptowaniu 
stawianych w tych dokumentach założeń i warunków dopuszczających oświadczamy, że 
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 
niezbędnym do wykonania zamówienia, a także, że pomiędzy naszą firmą a Polargos Sp. z 
o.o. nie zachodzi powiązanie kapitałowe lub osobowe. W związku z powyższym 
przedkładamy następującą ofertę: 
 

a) Zakup lasera światłowodowego wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem, 

sprawdzeniem i przystosowaniem 

Kryterium 
punktowane: Cena 

Cena netto (PLN) Wartość VAT (PLN) Cena brutto (PLN) 

Zakup lasera 
światłowodowego 
wraz z montażem, 
pierwszym 
uruchomieniem, 
sprawdzeniem i 
przystosowaniem  
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Kryterium punktowane: Termin realizacji Liczba miesięcy 

Termin realizacji zamówienia  

 

Kryterium punktowane: Gwarancja Liczba miesięcy 

Długość obowiązywania gwarancji  

 
 
 
 
Oferta jest ważna do dnia podpisania przez Polargos Sp. z o. o. Umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek 
nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
 
 
 

…………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta) 

 


