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wpłynęło: 

dnia: ………………………………..……. 
 
godz. …………………………………….. 
 
 
 
 
podpis zamawiającego: …………………………………… 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
nr zapytania: 4/06/2017 

zamawiający: 

ZAKŁADY MEBLOWE "ABJA" ANDRZEJ SZLACHETKA I ARTUR SZLACHETKA 
SPÓŁKA JAWNA 
PONIATOWA, 24-320 Kraczewice 37 
KRS: 0000145191, NIP: 7171550834, REGON: 431092793 
osoba do kontaktu: ARTUR SZLACHETKA 
tel. 81 820 30 14, 609 202 224 
e-mail: biuro@abja.pl 
godziny: 7:00 – 15:00 

Dane Wykonawcy: 

pełna nazwa Wykonawcy:  

ul.   

kod, miasto  

NIP   

osoba do kontaktu:  

tel.   

e-mail:   

oferta z dnia:   

zakres oferty (zaznacz 
zadanie, którego dotyczy 

oferta): 
 

specyfikacja przedmiotu 
oferty: 

Wykonawca niniejszym potwierdza pełną zgodność specyfikacji przedmiotu zamówienia z 
wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym oraz oświadcza, że 
wszelkie rozbieżności w zakresie specyfikacji rozstrzygane będą na podstawie treści 
zapytania. 

Nazwa (w przypadku oferty częściowej zbędne 
pozycje usunąć) 

Sztuk Cena jednostkowa 
netto 

Cena zbiorcza netto 

URZĄDZENIE: STEMPEL DO WYKONANIA OTWORÓW 
MIKRO-WENTYLACYJNYCH /NOWA/ 

1   

słownie brutto:  

Czas reakcji serwisu (h):  

Okres gwarancji na środki trwałe (miesiące):  

oświadczenia: Niniejszym oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązana/y z Zamawiającym 

mailto:biuro@abja.pl
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osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy 

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 wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 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, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

Niniejszym oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Wymienić zakres uprawnień /jeżeli dotyczy/: 
 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. 
W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do 

podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 
Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę 

do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje i wyjaśnienia 
do przygotowania oferty. 

 

Oświadczam iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty 
zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  
 

Oświadczam, iż przedmiot oferty spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w 

opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego. 
 

termin związania ofertą:  

  
 

 załączniki (wymienić 
dokumenty załączone do 

formularza oferty): 
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miejscowość, data, 
podpis osoby 

reprezentującej 
Wykonawcę i pieczęć 

Wykonawcy: 

 

 
 

 


