
 
Załącznik nr 3 

do Regulaminu z dnia 16.04.2014 r. 
 

……………. , dnia ………………………………. 
 
………………………………… 
/ Nazwa wykonawcy / 

 
Oferta 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2019, dotyczące zamówienia na: „Dostawę 
schładzarki szokowej, szafy chłodniczo-mroźniczej, pralko-suszarki i grillów elektrycznych”, składam 
niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 
 

I. Dane wykonawcy: 
a. Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

b. Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. NIP: …………………………………………. 

d. REGON: …………………………………… 

e. Telefon: …………………………………... 

f. Fax: ………………………………………….. 

g. E-mail: ……………………………………… 

II. Warunki oferty: 
a. Oferuję realizację zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, za: 

cenę netto: …………………..,  

cenę brutto: …………………., w tym VAT: ………………………. . 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 31.08.2019, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 2 – „Zapytanie 
Ofertowe”. 

III. Oświadczenia Wykonawcy: 
a. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, w tym z opisem 

przedmiotu zamówienia, i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 
b. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
c. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
d. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez zamawiającego. 
e. Nie jestem powiązany 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 beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 



 
 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 wykonawcy / 


