
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2/2020/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

Wykonawca: 

Nazwa: ........................................................................................................................... 

Adres: ........................................................................................................................... 

Tel.: ........................................................................................................................... 

E-mail.: ........................................................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................................... 

REGON: ........................................................................................................................... 

Osoba do kontakt: ........................................................................................................................... 

 

„Oferta na zakup(dostawę) do laboratorium badawczego wyposażenia -

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa 3D” 
 

1) Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za CENĘ:………. 

 

2) Autoryzowany przez producenta oferowanego urządzenia Serwis JEST/NIE JEST (niepotrzebne skreślić) dostępny 

na obszarze POLSKI  

3) TERMIN DOSTAWY przedmiotu zamówienia DAP Fabianki to: ……….....….. dni od podpisania umowy/zamówienia 

4) Oświadczam, że: 

a. zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu 

ofertowym nr 2/2020/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak, 

b. wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 

zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia, 

c. zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do niego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nich zawarte, 

d. uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w treści Zapytania ofertowego. 

e. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w procedurze udzielenie zamówienia oraz 

potwierdzające brak występowania przesłanek do wykluczenia wykonawcy z procedury udzielenia zamówienia: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia, 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia; 

. 
 



 

 

Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty. Brak podpisanych 
oświadczeń, stanowiących integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty. 
 
 
 
 
 

 
 

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

data, miejscowość podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy+ pieczęć 
imienna/firmowa 

 

W przypadku oferty składanej przez pełnomocnika należy załączyć do oferty dokument (lub dokumenty) potwierdzający 

prawo do reprezentowania Wykonawcy. 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 2/2020/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca: 

Nazwa: ............................................................................................................................... 

Adres: ............................................................................................................................... 

Tel.: ............................................................................................................................... 

E-mail.: ............................................................................................................................... 

NIP: ............................................................................................................................... 

REGON: ............................................................................................................................... 

 

Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia, o których mowa w pkt V 1 

„Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie” tj.: 

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –przeprowadziliśmy co najmniej 

jedną dostawę wraz z uruchomieniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej 3D do 

podmiotów gospodarczych z  branży obróbki skrawaniem CNC 

 

 

 

 

 

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

data, miejscowość podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy+ pieczęć 
imienna/firmowa 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 2/2020/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca: 

Nazwa: 

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

Adres: 
............................................................................................................................... 

Tel.: 

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

E-mail.: 
............................................................................................................................... 

NIP: 

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

REGON: 
............................................................................................................................... 

 

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, gdzie za powiązanie 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 związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 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, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

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

data, miejscowość podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy+ 

pieczęć imienna/firmowa 

 


