UNIA EUROPEJSKA
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
EUROPEJSKI FUNDUSZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
miejscowość dn. ……………………..
…………………………………………………
Pieczęć wykonawcy

OFERTA
Dane wykonawcy
Imię i Nazwisko/Nazwa …………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………..
NIP …………………………………………….. REGON ……………………………………………….
Nr KRS ………………………………………………………………………………………………………
Tel./Fax …………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………..
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………… 2015r. składam/y następującą ofertę
dotyczącą realizacji zadań wskazanych w zapytaniu ofertowym:
I.

Oferuję zrealizować usługę w cenie:
a) ……………………….. brutto PLN (słownie:…………………………………….……………………………….………)
b) ………………….……. netto PLN (słownie……………………………………………………………………..…………)
c) ……………………….. podatek VAT 23% (słownie:…………………………….………………………………….…)
II.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy, do dnia
przekazania egzemplarzy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę Zamawiającemu).
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie do ……………… dni kalendarzowych (słownie:
…………………………………………) liczony od dnia podpisania umowy Zamawiający - Wykonawca
1. Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśniania do
przygotowania oferty.

..…………………………………………………………….
Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UNIA EUROPEJSKA
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
EUROPEJSKI FUNDUSZ

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.

...........................................................
Pieczęć wykonawcy

……………………………………………………………
Miejscowość i data

Oświadczenie
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia …………………………………………………………………………
ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

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:


Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



Posiadaniu udziałów co najmniej 5% akcji,



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,



pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, a w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

..…………………………………………………………….
Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

