
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy  

 
Oferent: 

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

(pełna nazwa/ firma) 
................................................ 

(adres) 
................................................ 

(NIP/Pesel) 
................................................ 

(KRS/CEIDG) 
................................................ 

(adres e-mail, telefon) 
 

Osoba do kontaktów: ................................................................... 

 
OFERTA 

 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/2018: Dostawa precyzyjnej maszyny 

badawczej przeznaczonej do obróbki i pomiaru różnorodnych materiałów 
płaskich z dnia 27.09.2018 r. (dalej Zapytanie Ofertowe) składamy ofertę na 

Dostawę precyzyjnej maszyny badawczej przeznaczonej do obróbki 
i pomiaru różnorodnych materiałów płaskich; kod CPV: 42000000-6 

(zgodnym szerzej opisaną w Zapytaniu ofertowym w punkcie Przedmiot 
zamówienia). 

 
I. Cena 

Cena 

Netto:……………………………………………………………………………………………… 

VAT:…………………………………………………………………………………………………… 

Brutto:……………………………………………………………………………………………… 

 

II. Termin gwarancji 

Okres 

gwarancji …………………………………………………………….miesięcy 

na warunkach wskazanych we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego). 

 
W imieniu Oferenta:  

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego oraz 
uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

a składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione 
w Zapytaniem Ofertowym; 

2) Oświadczamy, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 
wnosimy do niego zastrzeżeń; 

3) Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym 



w Zapytaniu Ofertowym; 

4) Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres wskazany w Zapytaniu 
Ofertowym -tj. 30 od terminu składania ofert; 

5) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą 
w przedmiotowym postepowaniu do zawarcia umowy na warunkach 

określonych Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności projektem 
umowy stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego, w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego; 
6) Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne 

i prawdziwe; 
7) Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania 

niniejszego Zapytania Ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia; 

8) Oświadczamy, że: 
a) spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym 

postępowaniem; 

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

c) nie znajdujemy się w stanie upadłości, ani likwidacji; 
d) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego 

zamówienia; 
e) posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą 

wartości oferty. 
9) Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną 

część oferty są: 
a) ............................................... 

b) ............................................... 
c) ............................................... 

d) ............................................... 
e) ............................................... 

f) ............................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

..............................dnia ..........................              ........................................................ 

                                                                           czytelny podpis oraz pieczęć Oferenta 

 

 
  



Załącznik nr 1 /do oferty/                                                                                         

              ................., .................... 
 

Oferent 
................................. 

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

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

 
 

 
         Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
 

ja, niżej podpisany   ............................. oświadczam, 
że .......................................................................... nie jest powiązany 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 
 

Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania 
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 dostawcy a oferentem, 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. 

 
 

 
 ..........................dnia  ................ 

    
 

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

                                                           czytelny podpis Oferenta i pieczęć 
 

 

 
 
 

 
  



Załącznik nr 2 /do oferty/ 

 
 

 
Oświadczenie Oferenta 

Oświadczam, że: 
a) Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz  uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
b) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który 

zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

c) W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 

d) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne. 
 

Ponadto, oświadczam, że: 

 
a) Dysponuję zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

b) Posiadam środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą 
wartości oferty. 

 
 

 
 

 
............................………………………. 

(data i podpis osoby upoważnionej) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


