
Załącznik nr 1 do ZO – Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

NOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO

(TOKARKO - FREZARKI)
w związku z realizacją, w ramach

    Działania 19 LEADER

Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii   rozwoju    
  lokalnego kierowanego przez społeczność

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

projektu pt.:

“Rozwój firmy CENTINO poprzez zakup nowych obrabiarek i utworzenie nowych usług”

przez Centrum projektowo-obliczeniowe Centino Krzysztof Nadolny.
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I. DANE WYKONAWCY

Pełna nazwa:   ............................................................................

Adres siedziby:      

Ulica: .....................................................................................................................................

Kod, miejscowość: .................................................................................

Województwo: ......................................................................................

Nr telefonu:…........................................................................................

E-mail: ………………………………………………..……………………

Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: ...........................................................................

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum projektowo - obliczeniowe

CENTINO Krzysztof Nadolny

ul. Ropczycka 1A

61-316 Poznań

III. ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup centrum obróbczego (tokarko-frezarki)

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

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

(nazwa firmy i adres Wykonawcy)

● Składamy ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego za
łączną cenę

NETTO ……………………………..……………………………..………. PLN,

VAT …………………………………………..……………………………… PLN,

BRUTTO ……………………………………..……………………………. PLN, (słownie BRUTTO: ………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
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Ponadto oświadczamy, że:

● Powierzone nam zamówienie  stanowiące przedmiot zamówienia  dostarczymy w terminie  określonym w
zapytaniu do lokalizacji Pomarzanowice 1, 62-010 Pobiedziska

● Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

● Oferujemy  usługi  gwarancyjne  spełniające  warunki  i  wymagania  wynikające  z  zapytania  ofertowego  i
specyfikacji, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji.

LP Kryterium OCENY OFERT Wartość LICZBOWA

1 CENA BRUTTO                                                   (zł)

2 GWARANCJA LICZONA W MIESIĄCACH                                                      (m-cy)

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

● ……………………………………………………………………………………………………….

● ……………………………………………………………………………………………………….

● ………………………………………………………………………………………………………

● ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do ZO – Oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data ...........................

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

Zakup centrum obróbczego (tokarko-frezarki)

niniejszym  oświadczamy,  że  spełniamy  wszystkie  warunki  określone w  ww.  zapytaniu  ofertowym  

w szczególności:

● posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

● posiadamy wymaganą wiedzę i doświadczenie;

● dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

● znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

Świadomi  odpowiedzialności  za  składanie  fałszywych  oświadczeń,  informujemy,  iż  dane  zawarte  w  Ofercie,

Załącznikach oraz innych przełożonych dokumentach są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

………………………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do ZO - Oświadczenie o braku powiązań

osobowych lub kapitałowych

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data ...........................

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

Zakup centrum obróbczego (tokarko-frezarki)

oświadczam(y),  że  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  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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki

lub kurateli.

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