
 
Załącznik nr 2 Formularz oferty 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dn. 12.01.2017 r. na realizację usługi w zakresie 
wykonania i dostawy 5 tys. szt. konfekcjonowanych kompletów korali 

 składamy poniższą ofertę: 

Dane Oferenta 
Nazwa   
Adres   
NIP  
NR KRS/CEiDG  
Dane Osoby Kontaktowej 
Imię i Nazwisko  
Adres e-mail  
Telefon  
Parametry oferty 
Data przygotowania oferty  
Termin ważności oferty  
Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 
Wartość zamówienia netto (PLN)  

 
Wartość zamówienia brutto (PLN)  
Termin realizacji (w dniach)  
Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca nie jest powiązany 
osobowo i kapitałowo 

(SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) 

Wykonawca posiada minimum 2 
letnie doświadczenie w realizacji 
usług zbieżnych z przedmiotem 
zamówienia, zrealizował minimum 3 
usługi zbieżne z przedmiotem 
zamówienia potwierdzane: 

a) referencjami lub 
b) protokołami odbioru, w 

których jest zawarta 
informacja o terminowym i 
należytym wykonaniu 
przedmiotu zamówienia 

(SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) 

Warunki realizacji i termin płatności 
Termin płatności  
Załączniki do formularza 



 
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych 
usług/dostaw 

(TAK/NIE ) 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku 
powiązań osobowych i kapitałowych 

(TAK/NIE ) 

 

Oświadczenie oferenta: 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy 
określone w Zapytaniu. 
 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 
złożenia oferty 
 

 

Stanowisko służbowe  
 

 
Data i podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3 -Wykaz wykonanych usług/dostaw 

 

……………………….., dn. ………………………. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

WYKAZ WYKONANAYCH USŁUG/DOSTAW 

 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………. 
 
NIP…………………………………………………………. 
 

 

Lp. Nazwa usługi* Data 
wykonania 

Wartość 
zamówienia 

Odbiorca                       
( nazwa, 

adres, NIP, 
REGON) 

Referencje/protokoły 
odbioru** 

1.      
2.      

  3.      
 

 

 

 

                                                                     …………………………………………………                                                                                                            
podpis upoważnionego  

                                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy 
 

*Zbieżna z przedmiotem zamówienia 

** Proszę o załączenie kopii potwierdzonej za zgodność o oryginałem a) referencji lub b) protokołów odbioru, w których 
jest zawarta informacja o terminowym i należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

 



 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 

……………………….., dn. ………………………. 

(miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………. 
 
NIP…………………………………………………………. 
 
 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 

 
                                                                     …………………………………………………                                                                                                            

podpis upoważnionego  
                                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy 

 


	Oświadczenie oferenta:

