
 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

 

 

 

 

Dane oferenta:  
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
(nazwa, adres) 

 
OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/08/BE/2018 z dnia 24.08.2018 r. 

Przedmiot zamówienia Wartość netto VAT Wartość brutto 

Budowa, montaż oraz uruchomienie, 
uniwersalnego stanowiska badawczego dla 
wykonywania badań porównawczych, 
funkcjonalności i wydajności urządzeń do 
pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł 
(OZE).   
 (zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego) 

   

 
Termin ważności oferty: ……………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..  …………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                       (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do  

składania ofert w imieniu Oferenta) 
 



 

Załącznik nr 2  
Oświadczenie o spełnianiu  

warunków udziału w postępowaniu  
(dot. zapytania ofertowego nr 6/08/BE/2018 z dnia 24.08.2018) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………..……………….. 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz  

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

(nazwa Oferenta) 

oświadczam, że: 

 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. Nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru; 

5. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym. 
 
 
 
 

………………………………………..  …………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                       (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do  

składania ofert w imieniu Oferenta) 
 



Załącznik nr 3  
Oświadczenie o braku powiązań  

oraz niewpisaniu do rejestru długów  
i niepostawieniu  w stanie likwidacji lub upadłości 

(dot. zapytania ofertowego nr 6/08/BE/2018 z dnia 24.08.2018) 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………..……………….. 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz  

 

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

(nazwa Oferenta) 

oświadczam, że: 

1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 
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 co najmniej 5% udziałów lub 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 z linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2) nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów 
3) nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości. 

 
 
 
………………………………………..  …………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                       (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do  

składania ofert w imieniu Oferenta) 
 


