Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2018
Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
(nazwa, adres, NIP, Regon, telefon, fax Wykonawcy)
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego:

L.p.

Czujniki o napięciu zasilania 24 VDC, przewód
trójżyłowy o długości min. 2 m z wtyczką
przystosowaną do AS-INTERFACE COMPACT
MOD. K45 SIEMENS

Cena
Ilość sztuk

jednostkowa
PLN netto

1 Czujnik indukcyjny NO

10

2 Czujnik pojemnościowy NO

5

3 Czujnik optyczny refleksyjny NO ze zwierciadłem

10

4 Czujnik optyczny odbiciowy

5

5 Czujnik ultradźwiękowy

5

Wartość
PLN netto

RAZEM

L.p. Warunki kontraktowe
Cena zestawu łącznie (netto)

…………………………………………
Słownie:…………………………………

1
Termin realizacji dostawy liczony od dnia wyboru
2 wykonawcy (w dniach)
3 Termin płatności faktury (w dniach)
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Oferta ważna 60 dni od terminu złożenia oferty.
1. Oświadczam(-y), że zdobyłem(-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do
przygotowania oferty.
2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
3. Oświadczamy że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania
przedmiotowego zamówienia oraz zostały zaoferowane nowe, pełnowartościowe przedmioty
zawierają pełną dokumentację umożliwiającą ich używanie w UE.
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie
i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

……………………………………….
Podpis Wykonawcy lub
osób uprawnionych przez niego
…………… ………………………
Data
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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2018
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oświadczam(y), że:
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wykonawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zadania.
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie otwarto wobec Wykonawcy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości ani też nie został złożony
wniosek o ogłoszenie upadłości.
5. Nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie.
6. Wykonawca gwarantuje sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego
rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013.

……………………………………….
Podpis Wykonawcy lub
osób uprawnionych przez niego
…………… ………………………
Data
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Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2018
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Oświadczam(y), że ani Wykonawca ani my 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 imieniu 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.

……………………………………………
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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