
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

………………………….. 

             

                                                                                                                         Miejscowość, data   

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 9/2017 dotyczące wyboru wykonawcy/dostawcy, któremu 

zostanie zlecone dostarczenie urządzenia do transportowania betonu składamy poniższą ofertę:  

Dane Oferenta 

Nazwa   

 

Adres   

 

NIP  

 

Dane Osoby Kontaktowej 

Imię i Nazwisko  

 

Adres e-mail  

 

Telefon  

 

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

 

Data ważności oferty  

 

Określenie przedmiotu oferty urządzenia do transportowania betonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie używane (TAK/NIE)  

Cena oraz warunki realizacji   

Cena całkowita netto i brutto (PLN)  

 

 

Termin dostawy do  

 

 



 

Oświadczenie oferenta: 

 

Oświadczam, że: 

 

• Zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

Zobowiązuję się do realizacji Zamówienia zgodnie z tymi warunkami.  

• Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

• Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne 

czy upadłościowe.  

• Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe 

i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, 

• Posiadam wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów 

• W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

• Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym. 

• Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani 

osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w 

szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej, 

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

- pozostawanie 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 

 

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 

złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe  

Data i podpis  

 

 

 

 


