……………….., dnia ……..

……………………………………..
(miejsce na pieczęć firmową)

FORMULARZ OFERTOWY NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z
ZAPLECZEM BIUROWYM W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR
03/2017.

Dane oferenta (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na pieczęci
firmowej):
Imię i nazwisko/Nazwa:
Adres/Siedziba:
Numer telefonu /faks:
Numer NIP:
Numer REGON:
Dane zamawiającego:
BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL",
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 281,
60-406 Poznań
Cena wykonania całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia wyniesie:
 cena netto .................
 podatek VAT..............
 cena brutto...............
Pozostałe warunki postawione w zapytaniu ofertowym:
Lp. Nazwa kryterium
1.
Czas realizacji
2.

Okres gwarancji

OŚWIADCZENIA:

Wartość (liczbowo i słownie)

A. Oświadczam, że mam pełną świadomość iż przedmiot niniejszej oferty stanowią
usługi realizowane w ramach projektu pn. „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań
przez przedsiębiorstwo BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL" celem wzmocnienia
jego konkurencyjności” wyłonionego do dofinansowania w działaniu 1.5.2. WRPO
Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
B. Oświadczam, że nie reprezentuję podmiotu powiązanego 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 Wykonawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5.

pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

C. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w całości ją akceptuję
i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, a niniejsza oferta jest z nim w całości
zgodna.

D. Oświadczam, że okres obowiązywania niniejszej oferty wynosi ……………….
E. Oświadczam, że treść oferty jest w całości zgodna z zapytaniem ofertowym.
F. Uwagi, dodatkowe informacje i załączniki do oferty:
1) ……………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………….

………………………....
Podpis i pieczęć oferenta

