
1 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Formularz ofertowy 

 

Nazwa Wykonawcy: 

…………………….. 
Siedziba Wnioskodawcy: 

…………………….. 
Adres do korespondencji: 
…………………….. 
 

NIP: ………………………………….. 

REGON: …………………….………… 

KRS: …………………….…..…….… 

Telefon kontaktowy: …………..….….. 

Adres e-mail:…........................... 

 

W odpowiedzi na opublikowane przez Zamawiającego zapytanie ofertowe dot. zakupu i montażu komory mroźniczej 

z przeznaczeniem na wyposażenie bazy magazynowej Banku Żywności w Olsztynie w ramach umowy nr 

250/2017/WN14/OZ-PO-go/D o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przez Bank Żywności w Olsztynie 

przedsięwzięcia pn. „Modernizacja środków transportu oraz magazynu Banku Żywności w Olsztynie”,  

 

oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach: 

 

1. Cena: 

a) netto w zł: ……………….… (słownie: ………………………………………………………..……) 

b) brutto w zł: ………………… (słownie: …………………………………………………….....……) 

 
2. Termin realizacji zamówienia*: 

a) do 60 dni (kalendarzowych): TAK/NIE (określić właściwe) 
b) do 50 dni (kalendarzowych): TAK/NIE (określić właściwe) 
c) do 40 dni (kalendarzowych): TAK/NIE (określić właściwe) 
*Należy wskazać jedną, wybraną opcję 

 
3. Okres gwarancji*: 

a) 24 m-ce: TAK/NIE (określić właściwe) 
b) 36 m-cy: TAK/NIE (określić właściwe) 
c) 48 m-cy: TAK/NIE (określić właściwe) 
*Należy wskazać jedną, wybraną opcję 
 

4. Czas reakcji serwisu: 
a) do 12 godz.: TAK/NIE (określić właściwe) 
b) do 18 godz.: TAK/NIE (określić właściwe) 
c) do 24 godz.: TAK/NIE (określić właściwe) 
*Należy wskazać jedną, wybraną opcję 
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Informacje nt. osób umocowanych do reprezentacji Wykonawcy: 
 

Imię i nazwisko osoby umocowanej do podpisania oferty: …………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby podpisującej umowę ze strony Wykonawcy: ………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: ………………………………………………… 

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, tj. nr telefonu, nr fax, e-mail:  

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

Oświadczenia dotyczące zasad i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 
 
1. Deklaruję/ deklarujemy następującą formę rozliczeń: 

 na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. umowy zlecenia i rachunku do umowy - jako osoba fizyczna 
prowadząca/nieprowadząca działalności gospodarczej: TAK/NIE (określić właściwe) 

 na podstawie faktury VAT: TAK/NIE (określić właściwe) 
2. Oświadczam/ oświadczamy, że zapoznałem/am się/ zapoznaliśmy się z opublikowanymi przez Zamawiającego 

dokumentami (zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy) i w pełni je 
akceptuję/ akceptujemy oraz uzyskałem/am / uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam/ oświadczamy, że posiadam/ posiadamy potencjał kadrowy, techniczny oraz finansowy do 
prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. 

4. Oświadczam/ oświadczamy, że w przypadku wyboru mojej/ naszej oferty zobowiązuje się/ zobowiązujemy się 
do zawarcia umowy zgodnie z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam/ oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
6. Warunki płatności oferuję/ oferujemy zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego. 
7. Zamówienie wykonam sam/ z udziałem podwykonawców 

 

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

(zakres (część) podwykonawstwa) 

 ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres firmy zaangażowanej do realizacji zamówienia w ramach przedmiotowego zamówienia) 
 
8. Oświadczam/ oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu ofertowym oraz w zał. nr 

2 wykaz usług i pozostałych dokumentach dołączonych do składanej oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych i kapitałowych wykonawcy z zamawiającym: 
 
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, tj. 

………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę 

Wykonawcy) oświadczam, że stosownie do postanowień rozdziału IX zapytania ofertowego nie zachodzą żadne 
powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy ww. firmą, a Zamawiającym polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; 
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. 

 
  



3 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
 

Nazwisko, imię ................................................................................................... 

Telefon: ................................................Fax: .................................................... 

Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu, 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
- do zawarcia umowy, 
 
Dokumenty: 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/ załączamy:  

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

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

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

Zastrzeżenie Wykonawcy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa: 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Inne/dodatkowe informacje Wykonawcy:  

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

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

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

 
 
 
 
 
……………………..………………………………………………… 
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć  
osoby umocowanej / osób umocowanych  
do reprezentacji Wykonawcy 
 
 
 


