
 
Załącznik nr 1  

 

 

[Nazwa i adres Wykonawcy] 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 17/ RPPK. 06.01.00-18-0027/17/2018   

z dnia 12.04.2019 r. r. na: zakup i montaż: 

- kabin prysznicowych z naświetlem bocznym- 13 szt.  

- drzwi rewizyjne z zamkiem 200 x200- 20 szt.  

- listwy maskujące- 80 szt., 

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

poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej”: 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, osi 

priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału 

endogenicznego regionu. 

 

 

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) 



 
Załącznik nr 1  

 

 

[Nazwa i adres Wykonawcy] 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 17/ RPPK. 06.01.00-18-0027/17/2018   

z dnia 12.04.2019 r. r. na: zakup i montaż: 

- kabin prysznicowych z naświetlem bocznym- 13 szt.  

- drzwi rewizyjne z zamkiem 200 x200- 20 szt.  

- listwy maskujące- 80 szt., 

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

poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej”: 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, osi 

priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału 

endogenicznego regionu. 

 

 

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

opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości 33 903,00 PLN netto  

plus należny podatek VAT w wysokości 7 797,69 zł,  

co razem daje kwotę brutto: 41 700,69 zł brutto 

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset złotych 69/100 groszy )  

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: 

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

związanej z Zamawiającym lub osób z nim związanych,  

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

Zamawiającym jak i w spółce Zamawiającego,  

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

pełnomocnika w żadnej ze spółek Zamawiającego lub spółkach osób z nim 

związanych,  

h. 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) 

 

 



 
Załącznik nr 1  

 

 

[Nazwa i adres Wykonawcy] 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 17/ RPPK. 06.01.00-18-0027/17/2018   

z dnia 12.04.2019 r. r. na: zakup i montaż: 

- kabin prysznicowych z naświetlem bocznym- 13 szt.  

- drzwi rewizyjne z zamkiem 200 x200- 20 szt.  

- listwy maskujące- 80 szt., 

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

poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej”: 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, osi 

priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału 

endogenicznego regionu. 

 

 

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: 

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

związanej z Zamawiającym lub osób z nim związanych,  

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

Zamawiającym jak i w spółce Zamawiającego,  

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

pełnomocnika w żadnej ze spółek Zamawiającego lub spółkach osób z nim 

związanych,  

l. 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) 

 

 



 
Załącznik nr 1  

 

 

[Nazwa i adres Wykonawcy] 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 17/ RPPK. 06.01.00-18-0027/17/2018   

z dnia 12.04.2019 r. r. na: zakup i montaż: 

- kabin prysznicowych z naświetlem bocznym- 13 szt.  

- drzwi rewizyjne z zamkiem 200 x200- 20 szt.  

- listwy maskujące- 80 szt., 

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

poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej”: 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, osi 

priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału 

endogenicznego regionu. 

 

 

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: 

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

związanej z Zamawiającym lub osób z nim związanych,  

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

Zamawiającym jak i w spółce Zamawiającego,  

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

pełnomocnika w żadnej ze spółek Zamawiającego lub spółkach osób z nim 

związanych,  

p. 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) 

 

 

 



 
 

UMOWA NR 17/RPPK.06.01.00-18-0027/17/2019 

zawarta w dniu 06.05.2019 roku w Polańczyku , pomiędzy: 

 

AMER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Wincentego Pola 3 

38-700 Ustrzyki Dolne 

NIP: 6891168832 

REGON: 370995418 

reprezentowaną przez: Władysław Koszałka- Prezes 

 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  

 

a 

 

 

Firma Handlowo- Usługowa “BUDREM” S.C 

F. Palka, J. Palka 

ul. Kościuszki 156 

23-400 Biłgoraj 

NIP: 9181996337 

reprezentowanym przez: 

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

 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1 

 

1. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu: 

- kabin prysznicowych z naświetlem bocznym- 13 szt.  

- drzwi rewizyjne z zamkiem 200 x200- 20 szt.  

- listwy maskujące- 80 szt., 

 

 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z posiadana przez 

Zamawiającego dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę.  

3. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy  do dnia 14.06.2019 r. 



 

 

§ 2 

   

1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy kwotę 41 700,69 zł brutto  

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset złotych, 83/100 brutto). 

2. Ustalona w wyniku przedstawionej oferty wysokość wynagrodzenia określonego w 

ust.1 pozostaje niezmieniona do końca realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi po otrzymaniu przez zamawiającego faktury 

VAT 

 

§ 3 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych 

cesji związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 4 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 5 

Spory między Stronami umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny 

właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.  

 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA 



 

 

Protokół odbioru robót budowlanych 
 

 

Sporządzony dnia 12.06.2019 r.  w Polańczyku w sprawie dostawy i montażu: 

- kabin prysznicowych z naświetlem bocznym- 13 szt.  

- drzwi rewizyjne z zamkiem 200 x200- 20 szt.  

- listwy maskujące- 80 szt., 
 

wykonywanych na podstawie umowy z dnia 06.05.2019 r. pomiędzy: 

 

inwestor – Zamawiający:  

 

AMER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Wincentego Pola 3 

38-700 Ustrzyki Dolne 

NIP: 6891168832 

REGON: 370995418 

przekazujący – Wykonawca:  

 

Firma Handlowo- Usługowa “BUDREM” S.C 

F. Palka, J. Palka 

ul. Kościuszki 156 

23-400 Biłgoraj 

NIP: 9181996337 

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się co 

następuje: 

 

1. Roboty budowlane były wykonywane w okresie od 10.05.2019r. do 10.06.2019 r. 

2. Prace zostały wykonane zgodnie z sztuką budowlaną , dokumentacją projektową i pozwoleniem 

budowlanym zezwalającą na przeprowadzenie powyższych prac. 

3. Termin wykonania prac budowlanych zgodnie z w/w umową został dotrzymany. 

4. Komisja uznaje roboty za ukończone i odebrane bez zastrzeżeń , jakość wykonanych robót 

ocenią się jako dobrą.  



 

5. Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 41 700,69 zł brutto.  

6. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano 

 

 

 

Przedstawiciele Inwestora - Zamawiającego:             Przedstawiciele Wykonawcy: 

 


