
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 

 

 

             ………………………….. 

                                          Miejscowość, data 

                                           

OFERTA 

 

Dane Wykonawcy 

Imię i nazwisko …………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………… 

Adres e – mail……………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/2016/POIR z dnia  ………………….. 

przedstawiam poniższą ofertę na Dostawę urządzeń do badań tłumików układu 

wydechowego i ich komponentów 

Cena netto wykonania dostawy: ………………… 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/iśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę  

do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia  

do przygotowania oferty. 

Oświadczam, iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc 

od dnia upływu terminu składania ofert.  

Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/my 

się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

(podpis osoby/osób 

posiadającej/ych uprawnienia  

do reprezentowania Wykonawcy) 



 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

 

 

 

        ……………………………….. 

              Miejscowość i data 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 01/2016/POIR z dnia  …………………  

na Dostawę urządzeń do badań tłumików układu wydechowego i ich komponentów,  

 

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) , działając w imieniu i na rzecz : 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………….. 
                              ( dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 

 

oświadczam, że: 

 

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują 

żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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 

 

 

 

 

 

………………………………. 

(podpis osoby/osób 

posiadającej/ych uprawnienia  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 



 
 


