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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa ................................................................................................................................. 

Siedziba ..............................................................................................................................  

Nr telefonu /faks/mail .............................................................................................................. 

NIP ..................................................................................................................................... 

Regon ................................................................................................................................. 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

 
Nazwa  Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka Jan Krzysztof Raftowicz                                                     

Siedziba  Radziądz 85 55 – 140 Żmigród 

Nr telefonu /e-mail  tel. 601 733 559; 71 385 60 26 (e-mail: traft@wp.pl) 

NIP        915 131 57 52   

Regon  931863080   

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zobowiązujemy się wykonać w 
całości przedmiot zamówienia:  

„zakup pompy zatapialnej” 

w zakresie: dostawa do gospodarstwa zamawiającego pompy zatapialnej 

 

Cena oferty wynosi: 
 

brutto .................................................................... zł 

(słownie : ............................................................................................................................. ) 

netto ....................................................................... zł 

(słownie : ............................................................................................................................ ) 

podatek VAT ................... % ................................ zł 
 

W załączeniu specyfikacja stron …. 
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Oświadczamy, że : 

1) znamy i akceptujmy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie; 

2) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia; 

6) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie …………………….tygodni od podpisania umowy lub złożenia 

zamówienia*  

7) udzielamy gwarancji na okres ...................................... m-cy. 

8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 25 dni licząc od dnia upływu terminu na 

złożenie oferty; 

9) Oświadczam, że jestem/nie1 jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe 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:  

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.   

                                                                           

 

 
 
 
 
 

...........................................   .......................................................... 

miejscowość i data    podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 * Niewłaściwe skreślić  


