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 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y 

 

Składając ofertę w imieniu: 

Nazwa Wykonawcy/Pełnomocnika......................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

Siedziba Wykonawcy/Pełnomocnika...................................................................................................... 

NIP:....................................., REGON.........................................., tel/fax................................................... 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w zapytaniu z dnia …………………………………… 

za cenę: 

 

Wynagrodzenie: 

………………………………….. netto 

………………………………….. VAT 

………………………………….. brutto 

słownie ………….......................................................................................................................................... 

 

Termin realizacji dostawy w tygodniach…………………………………………………….. 

 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z zapytaniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz 

otrzymałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Załączam do formularza ofertowego szczegółowy opis oferty stanowiący Załącznik nr 1 oraz 

załączniki pozwalające Zamawiającemu wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami 

podanymi w pkt.VII Zapytania Ofertowego: 

 

Załącznik nr 2 - Referencje dotyczące doświadczenia w zakresie projektowania, wytwarzania i 

dostawy instalacji do przetwarzania ścieków i odpadów przemysłowych z ostanich 3-ch lat 

 

 

3. Oferta ważna ……………………….. . 

....................................., dn. ................................... 

 

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

(podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

Nazwa Wykonawcy/Pełnomocnika........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy/Pełnomocnika........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

Oświadczam: 

1. posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego dotyczących 

znajomości przedmiotu zamówienia, jego wykonania, dostawy, instalacji, uruchomienia, 

2. znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie, 

3. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej rzetelne wykonanie 

zamówienia we wskazanych terminach, 

5. nie jestem podmiotem wyłączonym z realizacji zamówienia poprzez powiązania osobowe lub 

kapitałowe z PPHU EKOPROD JAROSŁAW SZCZUCKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Wykonawcą  

a PPHU EKOPROD JAROSŁAW SZCZUCKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PPHU EKOPROD JAROSŁAW SZCZUCKI I 

SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA lub osobami wykonującymi w imieniu PPHU EKOPROD JAROSŁAW 

SZCZUCKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;  

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. 

 

 

 

 

.................................................................. 
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(podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika) 


