
 

 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy/Wykonawców: 

 

 

 

NIP:  

Adres do korespondencji: 

 

 

Uprawnieni przedstawiciele 

Wykonawcy podpisujący ofertę: 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z 

Zamawiającym: 

 

Telefon/adres mailowy:  

 

 
O.W. Krakus I,II s.c. 

Andrzej Grażyna Szczepkowscy 

ul. Morska 24 

82-103 Stegna 

NIP: 578-11-22-030 

REGON: 170309926 

 

 

Przedmiot 

zamówienia: 

 

 

 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr .......... z dnia ............... r. oferuję/emy wykonanie 

określonego na wstępie przedmiotu zamówienia: 



 

 

 

 

 

 

 

Oferowana cena: 

 

netto …………………………. zł 

(słownie: ………………………………………………………………zł) 

 

brutto ………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………zł) 

 

Podatek VAT …………………zł 

(słownie: ………………………………………………………………zł)  

 

 

 

Podstawowe 

parametry 

oferowanego sprzętu: 

Oferowany sprzęt: ………………………………………………. 
(nazwa) 

Parametry: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Okres gwarancji: …………… miesięcy 

 

Oświadczam/y, że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

i jego załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia,  

3) ww cena obejmuje wszelkie koszty związane z właściwym wykonaniem zamówienia, 

4) spełniamy warunki dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej 

5) spełniamy warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

6) spełniamy warunki dotyczące: potencjału technicznego i osób wymaganych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

7) spełniamy warunki dotyczące: niezbędnej wiedzy i doświadczenia do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

8) akceptujemy warunki udziału w postępowaniu, 

9) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert,  

10) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 

11) w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do dostarczenia 

przedmiotu zapytania ofertowego na warunkach określonych w zamówieniu i 

uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z zapisami oferty. 

 

 

 

…………………….., dn. …………… r.                               ………………………………………… 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 

Do oferty dołączam: 

1) Załącznik nr 3 - Oświadczenie 

  



 

 

Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego – Oświadczenie 

 

 

………………………..r.  

                                                                                                                    (data)  

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

(dane identyfikacyjne Oferenta) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

Niniejszym oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym – O.W. Krakus I,II s.c. Andrzej 

Grażyna Szczepkowscy; ul. Morska 24; 82-103 Stegna – osobowo lub kapitałowo, w szczególności 

poprzez: 

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu, 

 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, 

 pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                              ………………………………………… 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 

 


