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Offerte ‘Augmented Reality Muurschilderingen Hanzesteden‘

Geachte dames en heren,

De levering van de beschreven prestaties wordt hierbij voor de vermelde prijzen aangeboden. We blijven
tot na afloop van de gestanddoeningstermijn aan deze offerte gebonden.
Aan deze offerte ten grondslag liggen de in bovengenoemde uitnodiging tot indiening van een offerte
opgenomen inschrijvings-, gunnings- en contractvoorwaarden van het bestek van eisen alsmede de
overige daar genoemde voorwaarden.
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☐ Wij zijn voornemens de vereiste prestaties te leveren in het kader van een combinatie van inschrijvers;
onze partners zijn:

☐ Ik ben/wij zijn voornemens voor te leveren prestaties onderaannemers in te schakelen; mijn/onze
onderaannemers zijn:

Wij gaan ermee akkoord dat de door ons meegedeelde persoonsgegevens voor de
aanbestedingsprocedure kunnen worden verwerkt en opgeslagen. We zijn ons ervan bewust dat de
opzettelijke verstrekking van onjuiste informatie de uitsluiting van deze en andere aanbestedingen tot
gevolg kan hebben.
Door ondertekening verklaren wij dat we aan de bepalingen betreffende het wettelijk minimumloon zullen
voldoen; dit geldt ook voor eventuele combinaties van inschrijvers en voor eventuele onderaannemers.
De gegevens in deze aanbestedingsdocumenten zijn vatbaar voor eigendomsrechten en voor zover het
geen informatie van derden betreft eigendom van de aanbestedende partij. Het benutten, kopiëren en
doorgeven van de aanbestedingsdocumenten is uitsluitend toegestaan in verband met de opstelling van
een offerte en uitsluitend door de onderneming die de aanbestedingsdocumenten aanvraagt. Het is niet
toegestaan de aanbestedingsdocumenten om andere redenen door te geven; in het bijzonder is het niet
toegestaan de aanbestedingsdocumenten om welk doel dan ook aan derden te verkopen.
Onderstaande handtekening geldt voor alle onderdelen van de offerte.
Wij wijzen erop dat eigen leverings-, betalings- of algemene voorwaarden tot uitsluiting van de
offerte kunnen leiden.
Totaalprijs
______________________Netto totaalprijs
______________________Btw
______________________Bruto totaalprijs

_______________________________________________________________________
Plaats
Datum
Stempel
Handtekening

NB: Wanneer de offerte hier niet wordt ondertekend, wordt de offerte geacht niet te zijn
uitgebracht.
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