Załącznik nr 1

……….……………………………
miejscowość i data

……………………………………………
pieczęć firmowa

OFERTA
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/3333/2016 z dnia …………………….. składam ofertę na dostawę
……………………………………………………………………………………………………………………....
Oficjalna nazwa dostawcy:
....................................................................................................................................................................

KRYTERIA PUNKTOWANE
I.

CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Netto:
Cena

Podatek VAT:
Brutto:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

słownie:

słownie:

Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Zamówienia Ofertowego.
Oświadczam, że jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT. [* niepotrzebne skreślić]
W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, iż nie znajduję się z trudnej sytuacji ekonomicznej.
Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne lub, że uzyskałem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie moich
oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych,
przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie Zamówienia wyznaczamy
[imię i nazwisko, e-mail]:
……………………………………………………………………………………...................................
Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, iż że jako Oferent nie stanowię podmiotu powiązanego osobowo lub/i kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

...............................................
[miejscowość data]

..................................................................
[pieczęć i podpis czytelny Oferenta]

