
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

Dostawa materiałów do wyposażenia prototypu Inteligentnej Stacji Diagnostycznej 
nr ZO/6/2017.

FORMULARZ OFERTOWY

Data zgłoszenia oferty:

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERENTA

1. Nazwa Podmiotu: 

2. Status prawny:

3. NIP:

4. REGON:

5. Adres siedziby: 

6. Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

Numer faxu: 

Odpowiadając na Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Dostawa materiałów do wyposażenia pro-

totypu Inteligentnej Stacji Diagnostycznej nr ZO/6/2017”, składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgod-

nie z zakresem i opisem przedmiotu zamówienia za cenę: 

…………………………………zł netto, 

…………………………………zł brutto, 

..................… zł VAT, 

(data, podpis osób uprawnionych do składania oferty 
w imieniu Oferenta oraz pieczątki)
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OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. Oświadczamy, że

- spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem,

-  posiadamy uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia;

2. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia o zamó-

wieniu oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych przedstawioną ofertą w okresie 30 dni od terminu skła-

dania ofert. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz z opisem przedmiotu zamó-

wienia, jak również z wszystkimi załącznikami i uzyskaliśmy niezbędne informacje związane z realiza-

cją przedmiotu zamówienia.

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w

ogłoszeniu, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz akceptujemy warunki płatności.

5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności oraz termi-

nowo. 

6. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia jest nowy i jest objęty gwarancją producenta oraz zobowiązuję

się do dostarczenia dowodów gwarancji wraz z dostarczanym przedmiotem zamówienia. 

(data, podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Oferenta oraz pieczątka/pieczątki)
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OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Dostawa materiałów do wypo-

sażenia prototypu Inteligentnej Stacji Diagnostycznej nr ZO/6/2017”, oświadczam/my, że w stosunku do firmy,

którą reprezentuję/my brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, tj. nie zachodzi konflikt intere-

sów poprzez występowanie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 

Przy czym 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 Ofe-

renta, 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

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

bocznej  do  drugiego  stopnia  (rodzeństwo,  krewni  małżonka/i)  lub  pozostawania  w  stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

(data, podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Oferenta oraz pieczątka/pieczątki)
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