Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO PRACOWNI MATEMATYCZNYCH
ORAZ CHEMICZNEJ
I.

Dane WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy

Siedziba oraz adres siedziby
Wykonawcy

Nr tel.
Adres poczty elektronicznej
NIP
REGON
KRS (jeśli dotyczy)
Nr rachunku bankowego

II.

Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia za następującą całkowitą
cenę ryczałtową: ……………………………………………………. zł brutto
(słownie: ………………………………………………………. zł brutto).
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Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia;
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania;
3. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego;
4. jestem(śmy) świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
5. w przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia
pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
6. oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
7. oświadczam(y), że dysponuję(emy) adekwatnym do zamówienia potencjałem
technicznym, umożliwiającym zrealizowanie wszystkich elementów zamówienia;
8. akceptuję(emy) przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności;
9. oświadczam(y), że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Oświadczam(my) iż, wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym zapytaniu.
Oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy powiązany/-i* osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
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 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.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
a) ……………………………………………..
b) …………………………………..………….
c) ………………………………………………

…..……..………………………………………………….
data, podpis
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