Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr CRT/Z/2018-02
Formularz ofertowy – wzór
Oferta dla:
CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI Sp. z o.o.
ul. Żaka 15/13, 30-612 Kraków

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr CRT/Z/2018-02 z dnia 22-08-2018 r. dotyczące
wyboru dostawcy przyrządów pomiarowych w ramach Projektu pod tytułem Czterodrogowy
trójpołożeniowy rozdzielacz hydrauliczny o zwiększonej wydajności, sterowany
ręcznie, do systemów sterowań przyległych wysokowydajnych górniczych
kompleksów ścianowych, składamy poniższą ofertę:

Dane oferenta
Nazwa
Adres
NIP lub PESEL1
Nr KRS lub REGON2

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail

Odniesienie do kryteriów OCENY OFERTY
Nr

Nazwa kryterium

Zadanie

Parametr podlegający ocenie (*)
Cena netto (*)

Cena brutto

1. Zadanie 1……
2. Zadanie 2a…….
1

CENA [C]

3. Zadanie 2b…….
4. Zadanie 2c…….
5. Zadanie 2d…….
[SUMA 1. – 5.]

1
2

Niewłaściwe wykreślid (NIP lub REGON).
Niewłaściwe wykreślid (KRS lub REGON.

1

Okres gwarancji(*)
1. Zadanie 1……
2

Gwarancja [G]

2. Zadanie 2a…….
3. Zadanie 2b…….
4. Zadanie 2c…….
5. Zadanie 2d…….

Parametry oferty
Termin ważności oferty3
Data przygotowania oferty4
Podpis
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Data

Podpis

Załączamy do Formularza ofertowego:
1. Załącznik nr 1 Oświadczenia.

3
4

Termin ważności oferty - wymagany termin nie krótszy niż 5 miesięcy.
Data przygotowania oferty – w dniach składania ofert.

2

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
Oświadczenia
Oferta dla:
CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI Sp. z o.o.
ul. Żaka 15/13, 30-612 Kraków

OŚWIADCZENIA OFERENTA
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr CRT/Z/2018-01 z dnia 22-08-2018 r. dotyczące
wyboru dostawcy przyrządów pomiarowych w ramach Projektu pod tytułem Czterodrogowy
trójpołożeniowy rozdzielacz hydrauliczny o zwiększonej wydajności, sterowany
ręcznie, do systemów sterowań przyległych wysokowydajnych górniczych
kompleksów ścianowych, składamy stosowne oświadczenia:

Oświadczenia do TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego
i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne
informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty (jeśli dotyczy).

TAK

Oświadczenia do WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Oświadczamy, iż nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo
i kapitałowo.
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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.

TAK

3

Oświadczamy, iż na prośbę Zamawiającego lub Instytucji Zarządzającej
jesteśmy w stanie i przedstawimy dokumenty potwierdzające powyższe
informacje.
Oświadczam/y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są
prawdziwe.

TAK

TAK

Podpis
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Data

Podpis

4

