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ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Formularz ofertowy  

                               

Doposażenie pracowni elektromechanicznej  

Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach  

w trenażer z przewodami wraz z 4 kursami 

 

w ramach  

projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 

nr sprawy: OA.5600.1.102.2020.ZSP                                                                                                                         

                                 

1. Zarejestrowana nazwa, adres Wykonawcy:  

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

2. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę (zgodnie z informacją określoną w KRS, CEDG, 

umowie spółki cywilnej lub w pełnomocnictwie):  

…………………………………………………………………………  

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (imię, nazwisko, email, nr telefonu):  

…………………………………………………………  

4. Oferujemy wykonanie zamówienia, w zakresie i na zasadach określonym w Zapytaniu ofertowym, zgodnie z  

opisem przedmiotu zamówienia.  

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:   

 

netto…………………………zł, słownie złotych, ……………………………………………………  

brutto……………………….zł, słownie złotych …………………………………………………….  

 

6. Informacje  o  powstaniu  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  pkt  IV  ust.  8  zapytania  

ofertowego.   

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

(nie wypełnienie punktu oznacza brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego)  

  

7. ZOBOWIĄZUJĘ/-EMY  SIĘ    dostarczyć  fabrycznie  nowy  sprzęt,  posiadający  deklaracje  zgodności   

z obowiązującymi normami.  

8. Oświadczamy,  że  zrealizujemy  przedmiot  zamówienia  zgodnie  ze  wszystkimi  wymogami  Zamawiającego 

określonymi w Zapytaniu ofertowym. Oświadczam, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz 

oznakowany znakiem CE.  

 9. Zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym i  nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki   

w nim zawarte.  

10. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym”  

są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.  

11. Oświadczam/-y, że przystępując do niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego nie jestem/nie  

jesteśmy powiązany/powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  
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(Przez  powiązania  kapitałowe lub osobowe  rozumie się  wzajemne  powiązania  pomiędzy  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 Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, 

jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki  osobowej;  posiadaniu,  co  najmniej  10  %  udziałów  lub akcji; pełnieniu  funkcji  członka 

organu nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,  pełnomocnika;  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).  

12. Przystępując do niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego oświadczam/-y, że wypełniłem/- 

am/-iliśmy  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO 1)  wobec  osób  fizycznych,  

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  

publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie  

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa  

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  

 13.Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą  

oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawianiu informacji.  

  

 

  

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

nr sprawy: OA.5600.1.102.2020.ZSP                                                                                                                         
Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam w imieniu firmy  

  

…………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa firmy 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

siedziba firmy 

  

  

1.  Posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia.  

2.  Posiadamy    niezbędną    wiedzę    i    doświadczenie*/    Podwykonawca    uczestniczący    w  zamówieniu,   

………………………………………….……………………………………………………  (nazwa  firmy),  

posiada    niezbędną    wiedzę    i  doświadczenie    potrzebne    do    realizacji    zamówienia,    do    niniejszego   

oświadczenia załączamy  pisemne  zobowiązanie  w/w  podmiotu,  że  będzie  uczestniczył  w  wykonaniu 

zamówienia,*   

3.  Dysponujemy  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania zamówienia.  

4.  Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


