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Nr postępowania: 1/ZO/2019 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Formularz ofertowy 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
………………………………………………………… 
 
Adres do korespondencji: 
……………………………………………………….. 
 
NIP: ……………………………………………….. REGON: …………………….…………………… NR KRS: …………………….…………………… 
  
Telefon kontaktowy: ……………………. Adres e-mail:…................................ 
 

W odpowiedzi na opublikowane przez zamawiającego zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Budowa 
budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn. „Wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań produktowych dla meblarstwa i budownictwa w oparciu o wyniki własnych 
prac badawczo-rozwojowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.1. Wdrażanie 
innowacji przez MŚP., oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia wg. następujących warunków: 
 

Cena:  
Cena netto: ……………………………….. (słownie: ………………………………. 00/100 zł) 

Stawka podatku VAT: ………., Wartość podatku VAT: …………………………………… 

Cena brutto: ……………………………….. (słownie: ………………………………. 00/100 zł) 

 

Oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane:  
Oferujemy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszący: ………………………..… miesiące (opisać zgodnie  

z przyjętymi w kryteriach oceny ofert wartościami - rozdział VII pkt 2 zapytania) 

Oferowany termin wykonania robót budowlanych:  
Oferujemy Termin wykonania robót budowlanych: do dnia ………………………..… r. (opisać zgodnie  

z przyjętymi w kryteriach oceny ofert wartościami - rozdział VII pkt 3 zapytania) 

 

 

Informacje nt. osób umocowanych do reprezentacji Wykonawcy: 
 

Imię i nazwisko osoby umocowanej do podpisania oferty: ……………………………………………………………………….. 
Podstawa umocowania do podpisania oferty: …………………………………………………………………………………………… 
(Wskazać dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym 
postępowaniu, np. pełnomocnictwo, informacje wynikające z dokumentów rejestrowych – KRS, CEDiG, inne) 
Imię i nazwisko osoby podpisującej umowę ze strony wykonawcy: …………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: ………………………………………………………………………. 
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, tj. nr telefonu, nr fax, e-mail:  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczenia dotyczące zasad i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 
 
1. Oświadczam/ oświadczamy, że zapoznałem/am się/ zapoznaliśmy się z opublikowanymi przez zamawiającego 

dokumentami (zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 
umowy) i w pełni je akceptuję/ akceptujemy oraz uzyskałem/am/ uzyskaliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/ oświadczamy, że posiadam/ posiadamy potencjał kadrowy, techniczny oraz finansowy do 
prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. 

3. Oświadczam/ oświadczamy, że w przypadku wyboru mojej/ naszej oferty zobowiązuje się/ zobowiązujemy się 
do zawarcia umowy zgodnie z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam/ oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
5. Warunki płatności oferuję/ oferujemy zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego. 
6. Numer rachunku bankowego na który zamawiający dokona zwrotu wadium: ……………………………………………………. 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia wniesiemy w formie: ………………………………………..…………………  

(wskazać zgodnie z możliwościami wynikającymi z istotnych postanowień umowy) 
8. Zamówienie wykonami sam/ wykonamy sami/z udziałem podwykonawców: ……………………………………………………… 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….  
     (zakres (część) podwykonawstwa) 

− ……………………………………………………………………………………..………………………………………………..  
    (nazwa i adres firmy zaangażowanej do realizacji zamówienia w ramach przedmiotowego zamówienia) 

 
Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych i kapitałowych wykonawcy z zamawiającym: 
 
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy tj. ………………………………. (podać nazwę wykonawcy) oświadczam,  
że stosownie do postanowień rozdziału IV pkt 9 zapytania ofertowego nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe  
i osobowe pomiędzy ww. firmą a zamawiającym polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie została 

określony IZ PO; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) 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. 

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
 
Nazwisko, imię ........................................................................................................................... 
Telefon: ........................................................... Fax: ............................................................ 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu, 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
- do zawarcia umowy, 
 
Dokumenty: 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/ załączamy:  
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− ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

− ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 
 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa: 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

− ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

− ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 
 
Inne/dodatkowe informacje Wykonawcy:  
 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 
 
 
 
_________________________                                            _____________________________ 
Imiona i nazwiska osób                                                             Czytelne podpisy osób  
uprawnionych do                                                                     uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy                                                     
reprezentowania Wykonawcy 
 


