
 

 

Zapytanie nr ZO/02/2018/RPWP.01.02.00-30-092/16  

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty 

 

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

nazwa (firma) Wykonawcy  

 

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

siedziba lub miejsce zamieszkania    

i adres Wykonawcy 

 

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

NIP /PESEL Wykonawcy  

Zamawiający 

Maciej Przewoźny 

prowadzący działalność gospodarczą  

pod firmą 

EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny 

Wygoda 6, 64-320 Buk 

OFERTA  

Nawiązując do Zapytania ofertowego nr ZO/02/2018/RPWP.01.02.00-30-092/16 dotyczącego 

zamówienia pod nazwą: 

„Dostawa licencji na dodatkowe stanowiska pracy oprogramowania EasyVet.” 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(nazwa (firma), siedziba lub miejsce zamieszkania i dokładny adres Wykonawcy) 

 



 

 

1. Oferujemy wykonanie dostawy na warunkach określonych w ww. Zapytaniu wraz z załącznikami 

(dalej łącznie: „Zapytanie”) za niżej wskazaną cenę ryczałtową:  

Cena ryczałtowa netto za dostawę Przedmiotu zamówienia w zł: 

 ………………………………………………………………………………….. złotych 

(słownie ............................................................................................................ złotych) 

Stawka podatku VAT ………………………………………………………………………………….. %  

Wartość podatku VAT w zł: ………………………………………………………………………………….. złotych 

(słownie ............................................................................................................ złotych) 

Cena ryczałtowa brutto za dostawę Przedmiotu zamówienia w złotych: 

…………………………………………………………………………………… złotych 

(słownie ............................................................................................................ złotych) 

UWAGA: Wszystkie obliczenia w tabeli powinny być wykonane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

2. Nazwa oprogramowania: …………………………………………………. 

Oświadczamy, że: 

a. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania;  

b. Wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych Zapytaniu, w termie zgodnym 

 z Zapytaniem;  

c. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

d. Pozostaniemy związani ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 

e. nie zachodzą względem Wykonawcy przesłanki wykluczenia określone w Zapytaniu, 

w szczególności Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo - 

przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na:  



 

 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

- 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. 

Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty, 

stanowiącymi jej integralną cześć są: 

1) …………………………… 

2) …………………………… 

3) …………………………… 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej (ych) 

Miejscowość 

i data 

 

 

 

  

  


