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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

Wykonawca:   

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

(pełna nazwa/firma, adres ) 
reprezentowany przez:    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do prezentacji) 
tel., adres e-mail:      

...........................................................................................................................

....................................................... 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego elektrowni 
fotowoltaicznej dla przedsiębiorstwa ŁUKPLAST Dylak, Rychlik Sp.J. w Łukowie w ramach 
projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie 
„ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna”, przedstawiamy ofertę cenową: 

Wartość  oferty: 

Oświadczenia: 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

2) Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. 

3) Zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu 
ofertowym. 

4) Oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wszczęcia postępowania 
upadłościowego lub likwidacyjnego.  

5) Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

Cena netto: 
słownie: 

Podatek Vat:  
słownie: 

Cena brutto: 
słownie: 
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

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. 

6) Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do  zawarcia 
umowy na  wymienionych w niej warunkach w miejscu i  terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert.. 

         ……………………………………       ……………………………………………………... 
(miejscowość, data)          (Pieczęć firmowa oraz podpis 

Oferenta) 


