Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
ZŁOŻONY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
pn.
Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy przeznaczona do koszenia trawy
i odśnieżania w ramach projektu Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu
przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”
1.

Zamawiający:
Muzeum Górnictwa Węglowego
ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
NIP 648 276 81 67

2.

Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy

Adres

Telefon

E-mail

NIP / REGON

3.

Strona

1

Osoba do kontaktu (imię i
nazwisko, nr telefonu, adres email)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
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1) Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert, terminami i innymi
postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz posiadam
wszelkie informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia,
2) Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu
ofertowym, załącznikach i umowie,
3) Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.
4) Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług oraz stanowi zapłatę za wszystkie
świadczenia w ramach niniejszej umowy.
5) Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia
6) Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu spełniają
wymagania i są zgodne z obowiązującymi przepisami.
7) Jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
8) Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy,
9) W przypadku wybrania mojej oferty jestem gotowy/a do podpisania umowy z Zamawiającym i realizacji
niniejszego zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym,
10) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
11) Oświadczam, iż nie jestem / jestem (przekreślić które nie dotyczy) powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem 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.
W celu uniknięcia konfliktu interesu Wykonawca powiązany osobowo lub kapitałowo, który złoży ofertę, zostanie wykluczony z udziału
w postępowaniu.

12) Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2 Nie dotyczy, jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
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Strona

1

2

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.2

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, w wysokości:
cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN
cena netto …………………………..………………………………………………..…PLN
VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ……..…………………….………%
5. Nazwa, model, typ, cena netto zaoferowanego urządzenia:
Nazwa, model, typ zaoferowanego urządzenia

…………………..……

Cena netto

…………………………………………
(podpis Wykonawcy)

3

(miejscowość, data)

Strona

Lp.
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4
Strona
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