FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 28.03.2017 - AKTUALIZACJA
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKOBUD” sp. z o.o., z siedzibą: 86-300 Grudziądz,
ul. Nad Torem 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - KRS
0000092065, NIP: 876-12-80-891, Regon 008263147
DANE OFERENTA:
1.

Nazwa

2.

Adres

3.

Tel/fax

4.

e-mail

5.

NIP

6.

Nr wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej/KRS
(jeżeli dotyczy)

1.

SKŁADAMY OFERTĘ na:

2.

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

DOSTAWĘ MASZYN DO PRODUKCJI BETONU I ZAPRAW

Cena netto

….………………………..…zł (słownie: ……………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………….….)

Cena brutto

….………………………..…zł (słownie: ……………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………….….)

RAZEM

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

wartość netto

………………………………………………………………………………………………………………………….….)

Okres gwarancji
(w miesiącach)

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

Czas dostawy
części
zamiennych (w
godzinach, liczonych od
godz. 6.00 dnia następnego
po dniu zgłoszenia)

Okres : ….…………………………. (słownie: ……………………………………………………….…….. )

3.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą do dnia ………………………………..

4.

OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach
………………….….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

5.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko :

Jerzy Janicki

Adres:

86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 11

Telefon:

56 / 465 83 62

Fax:

56 / 465 82 85

Adres e-mail:

ekobud@ekobud.com.pl

__________________, dnia __ __ 2017 roku

________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)

Załączniki:
1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU POTENCJAŁU DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Pieczęć (dane) Wykonawcy

OŚWIADCZENIE o posiadaniu potencjału do realizacji Zamówienia
(Sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz potencjał organizacyjno-techniczny)
W imieniu (pełna nazwa Wykonawcy) ……………....…….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że zapoznałam/-em się z warunkami Zapytania ofertowego z dnia 28.03.2017 r., ogłoszonego
przez P.P.U. „EKOBUD” Sp. z o.o. i akceptuję ich treść.
Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, iż wobec (pełna nazwa Wykonawcy) ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości i nie zachodzą przesłanki zagrażające takim
postępowaniem.

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………
czytelny podpis oraz pieczątka

ZAŁĄCZNIK NR 2
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Pieczęć (dane) Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 28.03.2017 ogłoszonego przez P.P.U. „EKOBUD” Sp. z o.o.
oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*)

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………
czytelny podpis oraz pieczątka

*) 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 udziałów lub co najmniej 10% 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.

