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Załącznik nr 2: Formularz ofertowy       

                                                                              

FORMULARZ OFERTOWY 
 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:  

Adres:   

Numer telefonu:  

KRS:  

REGON:  

NIP:  

E-mail:  

 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Nazwa: EKO-STYL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Adres:  ul. Spółdzielcza 13B, 37-300 Leżajsk 

Numer telefonu: 17 242 03 27 

KRS: 0000537234 

REGON: 180236898 

NIP: 8161644250 

E-mail: przetargi@eko-styl.eu 

 
III. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy: 

W związku z Zapytaniem ofertowym nr 8/1.2/2019 dotyczącym projektu „Przeciwdrobnoustrojowy 
uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (umowa o dofinansowanie nr 
RPPK.01.02.00-18-0025/18-00), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace 
rozwojowe oraz ich wdrożenie, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
oraz po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego, ja niżej podpisany/-a oferuję wykonanie 
przedmiotu zamówienia za kwotę: 

tel:172420327
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1. Wynajem systemu automatycznego dozowania roztworu apreterskiego – 1 kpl. 
 

CENA OFERTY NETTO: ......................................................................................................  

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

CENA OFERTY BRUTTO: ……………………………………………………………..………  

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 Oferowana cena musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zapytania. 

 Oferowana kwota za wynajem powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

dostaw/usług o wymaganej jakości, w wymaganym terminie.  

 Cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU WYNAJMU: …………………………………………………………. 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem/-am niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego i uznaję się za związanego/-ą 

określonymi w nim postanowieniami. 
3. Oświadczam, iż składana oferta obejmuje wszystkie warunki określone w dziale I. Opis przedmiotu 

zamówienia oraz spełnia wymagania minimalne określone w specyfikacji technicznej przedmiotu 
zamówienia. 

4. Uważam się za związanego/-ą niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

5. Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania ewentualnych 
podwykonawców współpracujących przy realizacji zamówienia, jak za własne działania i 
zaniechania.  

6. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 
Imię i nazwisko:  ...................................................................  
Telefon:  ...............................................................................    
E-mail:  ................................................................................  

 

 

 
 

........................................................... 
(czytelny podpis 

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO FURMULARZA OFERTOWEGO 
 

Lp. Załączniki 

1 Warunki płatności za wynajem. 

2 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

3 
Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z 
Zamawiającym. 

4 Karty katalogowe lub opis techniczny oferowanych urządzeń. 

5 
Dokument z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, lub inny dokument o którym mowa 
w części III. ust. 1, pkt. d) zapytania ofertowego. 

6 
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań – jeśli dotyczy. 
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego: 

 
 
 

…………………………………..…     …………….. dnia ……………...…… 

       Nazwa i adres Wykonawcy 

               (pieczątka) 

 
 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA WYNAJEM 
 
Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………………….., jako upoważniony do 

reprezentowania Wykonawcy [Nazwa Wykonawcy]:  …................................…………………………….. 

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

w celu spełnienia wymogów postępowania, przedkładam następujące warunki płatności w okresie 
wynajmu: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………

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

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 
 
 

........................................................... 
(czytelny podpis 

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego: 

 

 

…………………………………..…     …………….. dnia ……………...…… 

       Nazwa i adres Wykonawcy 

               (pieczątka) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU  
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………………….., jako upoważniony do 

reprezentowania Wykonawcy [Nazwa Wykonawcy]: ………………………………………………………… 

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

Oświadczam, że: 
1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość 

Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego. 
2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiada zasoby 

zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

 
 
 

........................................................... 
(czytelny podpis 

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego: 
 

 

…………………………………..…   …………….. dnia ……………...…… 

       Nazwa i adres Wykonawcy 

               (pieczątka) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPOZOSTAWANIU W STOSUNKU POWIĄZANIA 
Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

W związku z Zapytaniem ofertowym nr 8/1.2/2019 dotyczącym projektu „Przeciwdrobnoustrojowy 
uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (umowa o dofinansowanie nr 
RPPK.01.02.00-18-0025/18-00), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace 
rozwojowe oraz ich wdrożenie, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
 

ja niżej podpisany …………………..…………………………, legitymujący się dowodem osobistym nr/ 

seria ………………………., oświadczam w imieniu ……………………………….…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

iż nie łączy mnie z Beneficjentem to jest EKO-STYL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Leżajsku (KRS 0000537234), ani 
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, powiązanie polegające 
w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy, w szczególności pozostawanie 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.  

 

........................................................... 
(czytelny podpis 

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 


