ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY
……………………………..
Miejscowość, data
Nawiązując do zapytania ofertowego składamy ofertę na forwarder.:
1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
2. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta:
………………………………………………………….…
3. Wartość oferty „Zakup forwardera”
4. Cena netto:………………………………….. Podatek
VAT:……………………….………………… Cena
brutto:…………………………………(słownie:………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………)
4. Czas usunięcia awarii: ……………………………………………………
5. Gwarancja na prace montażowe:…………………………………………………………………….
6. Gwarancja na panele:…………………………………………………………………….
7. Ważność oferty: Oferta ważna 30 dni
Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące
zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
3. Oświadczam że w razie wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszą, w ciągu 7 dni przedstawię
polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, lub dokument równoważy o wartości nie niższej
niż 350 tys. zł.
4. Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne.
5. Oświadczam że realizując zamówienie będę stosował klauzulę społeczną o której mowa w art. 29.
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, co potwierdzę w ciągu 7
dni od wyboru Wykonawcy .
6. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. Zm..). Dokumenty potwierdzające
wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy
przed odbiorem końcowym.
………….……………………………… dnia …………………………
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

*niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PV/2017
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB
OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a)
……………………………………………………………………………………………………
……… oświadczam, że
…………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………
……… (nazwa oferenta)
nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………… dnia
………………………… Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

