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Załącznik nr 1: Formularz oferty 
 

OFERTA CENOWA 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe udzielone w trybie zasady konkurencyjności, którego 
przedmiotem jest: zakup fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego wraz z dostawą do 
siedziby Zamawiającego.  
Zakup realizowany jest w ramach umowy Nr RPLU.03.07.00-06-0044/19-00 o dofinansowanie 
Projektu pt. ,,Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat 
wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, Oś 
priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP. 
 

1. DATA SPORZĄDZENIA OFERTY: 
 
            …………………..………………… 
 

2. OFERTA SPORZĄDZONA DLA ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

OBST Spółka Akcyjna, 
ul. Jagiellońska 64, 
22-100 Chełm. 
NIP 563-17-33-795, KRS 0000053028 
 

3. DANE OFERENTA: 

Pieczęć firmowa Oferenta:  

 

 

DANE OFERENTA 

Pełna nazwa  

Adres siedziby  

NIP:  Tel.   

KRS  e-mail:   

Dane osoby do kontaktów ze strony OFERENTA: 

Imię i Nazwisko  

Stanowisko służbowe  

Adres e- mail  

Telefon  
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4. CENA OFERTY:  

 

Ja/My*, niżej podpisany/i*, składam/y* ofertę na sprzedaż: fabrycznie nowego przesiewacza 

wibracyjnego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, zgodnie z przedmiotem zamówienia i 

wymaganiami określonymi w pkt III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytania Ofertowego NR: 8 

z dnia: 13.07.2019 r. , nr ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności: ……………..…………………………………. 

a) Oferowana łączna cena przedmiotu zamówienia – zgodnie z wyceną dokonaną dla 

zakresu określonego w pkt. III zapytania ofertowego: 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Cena netto 

PLN/EUR* 

VAT 

PLN/EUR* 

Cena brutto 

PLN/EUR* 

1 Fabrycznie nowego 

przesiewacza wibracyjnego, 

zgodnie ze specyfikacją 

techniczną i funkcjonalną 

zawartą w pkt III. OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zapytania Ofertowego. 

   

2 Koszty transportu przedmiotu 

Zamówienia  do siedziby 

Zamawiającego. 

   

3 Koszty uruchomienia 

przedmiotu Zamówienia w 

siedzibie Zamawiającego. 

   

 

Łączna cena 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

  

      * niepotrzebne skreślić 
 
Oświadczamy, że w podanej wyżej łącznej cenie przedmiotu zamówienia uwzględnione zostały 
wszystkie koszty realizacji Przedmiotu Zamówienia. 
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Termin ważności oferty: oferta ważna jest przez 90 dni, licząc od dnia publikacji wyników 

postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że uważa się za związanego 

niniejszą ofertą przez wskazany wyżej okres.  

 

b) Na wskazany w zapytaniu ofertowym przedmiot zamówienia –- fabrycznie nowego 

przesiewacza wibracyjnego udzielamy niniejszym .......................................... miesięcznej 

gwarancji, licząc od dnia podpisania „protokołu odbioru końcowego” bez uwag przez 

obie strony. 

Oświadczamy, że: 

-   Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

-   Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w niniejszej ofercie; 

-  Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: …………………dni /max. 90 dni /, 

licząc od dnia podpisania umowy,  w sposób zgodny z warunkami  oraz wskazanymi  parametrami 

technicznymi i funkcjonalnymi przedmiotu zamówienia. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

• Oświadczenie o treści określonej w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego; 

• Oświadczenie o treści określonej w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego; 

• Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO. 

• Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.  

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta:  
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
(Pieczęć firmowa Oferenta)                                                                                       (Podpis osoby uprawnionej ze strony 
Oferenta) 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 



 
 

4 

ZAŁĄCZNIK NR 2     –    oświadczenie  Oferenta  o  braku  powiązań  osobowo-
kapitałowych z Zamawiającym: 
Dane Oferenta:  

Nazwa: ………………………………………………..……………………………………………….………………… 

Adres siedziby: …………………………….……………………………………………………..………………… 

NIP: ……………………………………………………… 

Lp.  Zakres oświadczenia  Zaznacz odpowiednie/Uzasadnij  

1. 

Jesteśmy podmiotem:  
czynnie prowadzącym działalność gospodarczą tj.:  
(weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS/inny 
wpis)  

Posiadamy wpis do KRS            TAK  

Posiadamy wpis do CEIDG       TAK  

Posiadamy inny wpis:               TAK,  jaki? ………………………….. 

3. 
Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i 
nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.   TAK   

4. 

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy na określonych 
warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

 TAK   

 

Niniejszym oświadczam/oświadczamy*,  że  jako  Oferent/Dostawca  przedmiotu  zamówienia  

nie jestem/nie jesteśmy*  powiązany/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 

przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności 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. 

 

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta : 
 
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
(Pieczęć firmowa Oferenta)           ( miejscowość i data)                  ( Pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej ze strony Oferenta) 

 
*niepotrzebne skreślić 

 



 
 

5 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o zdolności Oferenta/Dostawcy do wykonania zamówienia. 

 

Ja/my* niżej podpisany/i* w imieniu Przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my*:  

Nazwa Przedsiębiorstwa: ……………………………….………………………..……………………………………….…………..  

Adres siedziby:  ………………………………………………………………………………………NIP: ……………………………... 

zwanego dalej Oferentem, w związku z Zapytaniem Ofertowym NR …………….. z dnia: 

……………………………oświadczam/y*, że:  

1.  Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej 

zapytaniem ofertowym.  

2.  Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.  

3.  Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

4.  Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość 

nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte 

zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.  

5.  Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków do Urzędu Skarbowego, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne do ZUS.  

6.  Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

Na każde żądanie Zamawiającego, dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.  

 

 

 

………………………   .………………….,  …………………………………………………… 
(Pieczęć firmowa Oferenta)           ( miejscowość i data)      ( Pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej ze strony Oferenta) 

 
*niepotrzebne skreślić  

  


