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Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 2/2021 

na zakup nowych środków trwałych w ramach projektu: „Innowacje w odwiertach 

głębinowych.” realizowanego przez ZAKŁAD ROBÓT WIERTNICZYCH PODBESKIDZIE Łukasz Wojtas, 
ul. Jana Kazimierza 70, 34 -360  Milówka 

 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy 
 

Adres/siedziba 
 

Miejscowość  
 

NIP/PESEL 
 

 
 

OFERTA WYKONANIA  
 
Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………… 
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności 
dotyczące realizacji usług w ramach: 
 

Część 1. – Zakup nowego środka trwałego – Sprężarki powietrza 

 
Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym: 
 

1. 
Proszę uzupełnić poniższą tabelę, zarówno liczbowo jak i słownie 

Kwota netto  
(wartość + słownie) 

Kwota podatku VAT  
(wartość + słownie) 

Kwota brutto 
(wartość + słownie) 

 
 
 

  

2. 
Proszę zaznaczyć właściwą opcję 

  
3. 

Proszę zaznaczyć właściwą opcję: 

 
Termin ważności oferty wynosi: 30 dni od zakończenia wyznaczonego terminu składania ofert. 

 Serwis posprzedażowy w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii 

 Serwis posprzedażowy w ciągu  72 h od zgłoszenia awarii 

 Serwis posprzedażowy powyżej 72 h od zgłoszenia awarii 

 Okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie 

 Okres gwarancji do 24 miesięcy włącznie 

 Okres gwarancji do/lub powyżej 36 miesięcy 
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Część 2. – Zakup nowych środków trwałych – Głowic wiercących  

 
Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym: 
 

1. 
Proszę uzupełnić poniższą tabelę, zarówno liczbowo jak i słownie 

Kwota netto  
(wartość + słownie) 

Kwota podatku VAT  
(wartość + słownie) 

Kwota brutto 
(wartość + słownie) 

 
 
 

  

 
2. 

Proszę zaznaczyć właściwą opcję 

  
3. 

Proszę zaznaczyć właściwą opcję: 

 
Termin ważności oferty wynosi: 30 dni od zakończenia wyznaczonego terminu składania ofert. 
 

 
 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data przygotowania oferty/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
  

 Serwis posprzedażowy w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii 

 Serwis posprzedażowy w ciągu  72 h od zgłoszenia awarii 

 Serwis posprzedażowy powyżej 72 h od zgłoszenia awarii 

 Okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie 

 Okres gwarancji do 24 miesięcy włącznie 

 Okres gwarancji do/lub powyżej 36 miesięcy 
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Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
 

1. Załącznik nr 1 – Opis oferty. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz znajdowaniu 
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o brak przesłanek dot. wykluczenia z udziału w 
postępowaniu. 

6. Załącznik nr 6 – Potwierdzenie wiedzy doświadczenia. 
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Załącznik nr 1 do formularza oferty  
 
 
 

OPIS OFERTY 
Proszę dostarczyć opis oferty zawierający wymienione niżej informacje.  

Opis oferty stanowi załącznik do formularza oferty 2/2021 
 

Opis oferty musi zawierać minimum następujące informacje: 
 

1. Przedmiot oferty; 

2. Zakres oferty; 

3. Termin wykonania; 

4. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia; 

5. Cena i warunki płatności; 

6. Okres gwarancji; 

7. Termin realizacji serwisu posprzedażowego; 

8. Osoby do kontaktu. 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 

  
 

OŚWIADCZENIE  
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
 
 
 

Ja niżej podpisany(a)  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
oświadczam, że jestem Wykonawcą nie powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:  
 

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,  

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu  odpowiedniego potencjału oraz znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
umożliwiającej wykonanie zamówienia 

 
Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług w zapytaniu 
ofertowym dotyczącym realizacji ww. projektu  

 
Oświadczam/y,  

że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.: 
 

1. Posiadam/y potencjał pozwalający na wykonanie zamówienia.  
2. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
3. Zrealizujemy projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. będzie on neutralny 

dla środowiska lub będzie mieć na nie pozytywny wpływ. (Zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju dotyczyć będzie takich obszarów jak: przestrzeganie 
wymogów ochrony środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do 
zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, zachowanie różnorodności biologicznej, 
odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem 
związanym z ochroną środowiska.)  

 
 
 
 

 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do formularza oferty 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
 

Przystępując do postępowana w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług w zapytaniu 
ofertowym dotyczącym realizacji ww. projektu  

Oświadczam/y,  

że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.: 
 

a. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

b. Oświadczamy, że akceptujemy założenia zawarte w zapytaniu ofertowym, dotyczące 
zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych. 

c. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

d. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

e. Gwarantujemy wykonanie wszystkich części zamówienia objętego ofertą zgodnie  
z treścią zapytania ofertowego.  

f. Wyrażamy zgodę na podpisanie umowy w której Wykonawca zobowiąże się do 
przekazania Zamawiającemu majątkowych praw autorskich niezbędnych w jego 
działalności. 

 

 

 

 

 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do formularza oferty 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku przesłanek dot. wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 
 
 

Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług  w zapytaniu 
ofertowym dotyczącym realizacji ww. projektu 

Oświadczam/y, że:  

 nie jestem/śmy podmiotem, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,  

 nie jestem/śmy podmiotem, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

 nie jestem/śmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 
 
 
 
 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do formularza oferty  
 
 
 

POTWIERDZENIE WIEDZY DOŚWIADCZENIA 
 
 

 
Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług  w zapytaniu 
ofertowym dotyczącym realizacji ww. projektu 
 
Oświadczam/y,  

że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie  określone w punkcie 9.2 zapytania ofertowego 
2/2021 do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Załączam/nie załączam1 Referencji……………………………………………………………………. 

      

 

 

 

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                      

1 Niepotrzebne skreślić 


