Załącznik nr 2 do WARP-1/Z/2016
............................................
Pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:
Nazwa firmy .....................................................................................
Adres:..............................................................................................
Tel./faks:..........................................................................................
NIP:.................................................................................................
REGON:............................................................................................
E-mail:.............................................................................................
dn............................r.

1. Nawiązując do zapytania ofertowego na „zakup i sukcesywną dostawę artykułów
spożywczych i środków czystości”, WARP-1/Z/2016 przedstawiamy ofertę dla Wielkopolskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zgodnie z zapytaniem ofertowym i oferujemy ją:
za wartość razem brutto .......................................... zł
słownie

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

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym WARP-1/Z/2016 i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń,
3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od
nr ....... do nr ....... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom
postępowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5. Akceptujemy:
 istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
(zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego wzorem umowy);
 termin płatności faktury na 21 dni licząc od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT;

W przypadku powierzenie części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia
poniższe zestawienie:
Lp.

Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcom

itd.

...................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w
dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu).

Załącznik nr 2a do WARP-1/Z/2016

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza o braku powiązań z Zamawiającym polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

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

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

Data

(podpisy
osoby/osób
wskazanych
w
dokumencie,
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym
reprezentowania
Wykonawcy
i
składania
oświadczeń woli w jego imieniu).

