"VACU ACTIV" Marcin Leśniak
ul. Mikołaja Reja 43/1
76-200 Słupsk
Tel: +48 59 843 43 43
e-mail: biuro@vacuactiv.pl
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nr postępowania: 1/ZO/U/08/18

OFERTA
Ja (my) niżej podpisany(i):
imię ............................. nazwisko .............................................
imię ............................. nazwisko .............................................
działając w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa
Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP/VAT-UE
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres witryny
internetowej:
E-mail do kontaktu:
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu
ofertowym:
Cena
Cena
VAT
Cena
jedn.
Cena jedn. netto (w
brutto (w
netto
brutto
zł)
(4)
zł)
Nazwa
(1)
(2)
(3)
(3+4)

RAZEM:
Termin realizacji:……………………………………………..
1. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest powiązany
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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:
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
2.
3.
4.
5.
6.
7.

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam, że posiadam odpowiedni potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że posiadam odpowiednie warunki techniczne, ekonomiczne i finansowe
umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia
Oświadczam, że przedmiot zamówienia znajduje się w naszym obszarze aktywności i że
posiadam odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i finansowe do realizacji zamówienia.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej
treści zastrzeżeń i uznaję s ię z a z w iązanego (związanych) określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu
terminu składania ofert.

……………………., dn. .....................................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

