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ROŚ.PRI.042.1.2022                                                                              Załącznik nr 1 

                                                             do Zaproszenie do złożenia oferty z dnia …r. 

Formularz ofertowy 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

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

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

REGON:  ....................  NIP:  ............................  

osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko, stanowisko): 

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

nr tel.:  ..........................  e-mail:  ....................  

w nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji 

projektowej instalacji windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do 

przewozu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kawęczyn 

realizowanej w ramach grantu „Urząd Gminy w Kawęczynie przyjazny osobom ze 

szczególnymi potrzebami” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – 

granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020  oferujemy realizację usługi będącej przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Zaproszeniu, według poniższej 

kalkulacji: 

kwota brutto za opracowanie dokumentacji:  ..................................  zł 

 (słownie:  ............................................................................................. ) 
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w tym: netto  ..................... zł/ VAT  ................  zł  (jeśli  dotyczy) 

Zrealizuje usługę opracowania dokumentacji w ciągu …………….mc 

Oświadczenia 

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i projektem umowy  

(wraz z załącznikami) i w przypadku wybrania oferty zawrzemy umowę w 

przedstawionej do zapytania treści. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od 

daty upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i zasoby 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. 

5. Oświadczam że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia.                                 

6. Oświadczam iż moja sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na prawidłową 

realizacje zamówienia. 

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną wyrażamy zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Kawęczyn, w celu przeprowadzenia 

niniejszego postepowania. 

8. Oświadczamy, iż nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo  

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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- 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. 

9. Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości finansowych względem Zamawiającego 

ani nie jesteśmy z nim w sporze prawnym. 

10. Oświadczam że nie jest osobą wykluczoną  
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