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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 
   

 
 
..............................................                                                                                 
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy                                                                                      

Stanisław Gawda  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
Adres: ul. Szczebrzeska 10, 23-450 Goraj 
 

FORMULARZ OFERTOWY   

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 25.01.2019 r. dotyczące realizacji zadania pn.: 
„Dostawa i montaż wyposażenia lokalu gastronomiczno-handlowego w Goraju” w ramach projektu 
„Rozwój firmy Stanisław Gawda – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe poprzez wprowadzenie 
nowych usług w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie lokalu gastronomiczno-
handlowego” przedkładamy następującą ofertę: 

1. Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………….………………………………………..……………………… 

2. NIP: …………………………………………….……………….. REGON:  ..……………………………….……..………………….. 

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

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym: 

………………………………………………………………………………………………..…… (imię, nazwisko, stanowisko) 

tel. ………………………………….…….…………………., email ………………………..………………………………….………. 
 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującym wynagrodzeniem ryczałtowym: 
Część I. Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego: 

Cena brutto: …......................................zł (słownie: .......................................................................... 

 ........................................................................................................................................................), 

w tym: 

- cena ofertowa netto: ….………..…..…….…………..………………….……zł 

- podatek VAT według stawki ............%, co stanowi.......................................................zł 

Część II. Dostawa mebli restauracyjnych: 

Cena brutto: …......................................zł (słownie: .......................................................................... 

 ........................................................................................................................................................), 

w tym: 

- cena ofertowa netto: ….………..…..…….…………..………………….……zł 

- podatek VAT według stawki ............%, co stanowi.......................................................zł 

Część III. Dostawa i montaż mebli sklepowych: 

Cena brutto: …......................................zł (słownie: .......................................................................... 

 ........................................................................................................................................................), 

w tym: 

- cena ofertowa netto: ….………..…..…….…………..………………….……zł 

- podatek VAT według stawki ............%, co stanowi.......................................................zł 
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6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (należy podać datę zakończenia realizacji 
zamówienia przyjmując, że wybór wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi 5.02.2019 r.) 

wynosi:  ……………………………………….. r. 

7. Oświadczenie wykonawcy: 
a) Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i jego załącznikami, 

stanowiącymi integralną część, oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. Składając ofertę potwierdzamy, że nie wnosimy zastrzeżeń do 
przedmiotowego Zapytania ofertowego i akceptujemy w całości warunki, 
postanowienia i wymagania w nim zawarte. 

b) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do 
niego zastrzeżeń. 

c) Oświadczamy, iż składamy ofertę, która jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz jego 
załącznikami. 

d) Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze 
wskazaniami określonymi w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego oraz w 
terminach w nich opisanych. 

e) Oświadczamy, iż w cenie naszej oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania Zapytania 
ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją wykonania zamówienia. 

f) Oświadczamy, że niniejsza oferta obejmuje dostarczenie urządzeń fabrycznie nowych. 
g) Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe. 
h) Oświadczam, że termin ważności oferty wynosi 30 dni od daty złożenia oferty. 
i) Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
j) umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Załączniki do niniejszej oferty stanowią: 
1) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu 
2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z 

zamawiającym  
3)  Szczegółowa oferta cenowa – zestawienie wszystkich wydatków 
4) ……………………………………… 

 
9. Oferta złożona została na …………. ponumerowanych stronach. 

 
 

 
 
 

………………………………………… 
miejscowość, dnia 

 

 
 
 

…………………………………….. 
podpis* 

 
 
 
 
*Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu                                  
i przedłożony wraz z dokumentem(ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę 
podpisującą ofertę.  
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu 

 
Wykonawca: 

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

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Stanisław Gawda  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
Adres: ul. Szczebrzeska 10, 23-450 Goraj 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia 
dotyczącego: „Dostawy i montażu wyposażenia lokalu gastronomiczno-handlowego w Goraju”, 
prowadzonego przez firmę Stanisław Gawda Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, oświadczam, co 
następuje: 
 
Wykonawca ………………………………………………………………………………………………..……… (nazwa Wykonawcy) 
spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postepowaniu dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 
przedmiotem zamówienia 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową 

realizację zamówienia. 
 

 
 

………………………………………… 
miejscowość, dnia 

 

 
 
 

…………………………………….. 
podpis 

 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 

………………………………………… 
miejscowość, dnia 

 

 
 
 

…………………………………….. 
podpis 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z 
Zamawiającym 

 
Wykonawca: 

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

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Stanisław Gawda  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
Adres: ul. Szczebrzeska 10, 23-450 Goraj 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 
Oświadczam(y), że Wykonawca i osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy nie są 
powiązani z 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 osobowo lub kapitałowo, w 
szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawanie 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. 

 
Oświadczenie dotyczy również podmiotów, na które powołujemy się przy składaniu oferty. 
 
 

 
 

………………………………………… 
miejscowość, dnia 

 

 
 
 

…………………………………….. 
podpis 

 


