
 
Załącznik nr 1 

 

 

 

[Nazwa i adres Wykonawcy] 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 15/ RPPK. 06.01.00-18-0027/17/2019 
z dnia 05.03.2019 r. na:  

wykonanie prac wykończeniowych poddasza:- ścianki działowe z profilu, szpachlowanie, malowanie- 

220,5 m2 

 

dla zadania: 
„Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium uzdrowiskowego „Atrium” w Polańczyku 

poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej”: 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014- 2020, osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój 

potencjału endogenicznego 

 

 

1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości……………………… PLN 

netto  

plus należny podatek VAT w wysokości ………………………………………… zł,  

co razem daje kwotę brutto: ……………………………………………….. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………. 

)  

2. Oświadczam, że posiadamy kwalifikacje wymagane obowiązującymi przepisami do 

wykonania zamówienia. 

3. Oświadczam, że posiadamy wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania 

zamówienia. 

4. Oświadczam, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia do prawidłowego wykonania zamówienia.  



 

7. Oświadczam, że spełniamy wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym, aby 

móc w należyty sposób wykonać zlecenie.  

8. Oświadczamy, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie wyrządziliśmy Zamawiającemu 

szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je wadliwie.  

9. Oświadczamy, że nie wszczęto wobec nas postępowania likwidacyjnego lub 

upadłościowego.  

10. Oświadczam, iż nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, w szczególności: 

a. nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

związanej z Zamawiającym lub osób z nim związanych,  

b. nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółkach powiązanych z 

Zamawiającym jak i w spółce Zamawiającego,  

c. nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika w żadnej ze spółek Zamawiającego lub spółkach osób z nim 

związanych,  

d. nie pozostaję 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 w stosunku osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego jak również w stosunku do osób, które w imieniu 

Zamawiającego wykonują czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

        …………………………………… 
        (data, podpis osoby/  osób upoważnionych  

do reprezentowania Wnioskodawcy) 

  
 

 

 


