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Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

I. PRZEDMIOT OFERTY  

Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie licencji i wdrożenie dodatkowych modułów 

oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o. 

zgodnie z zapytaniem ofertowym  NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018 

 

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o. 

69-200 Sulęcin  

ul. Ignacego Daszyńskiego 58 

tel. +48 95 755 46 56  

e-mail: admin@zwiksulecin.pl 

www.zwiksulecin.pl 

 

III. DANE OFERENTA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa wykonawcy:  

Adres wykonawcy:  

Telefon  

e-mail  

NIP  

REGON  

 

 

III. CENA OFERTY 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w pkt. I za: 

Wartość netto w PLN Wartość VAT w PLN Wartość brutto w PLN 
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Słownie złotych brutto: 

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

…………………….. 

 

w tym: 

3.1. Cena netto e-usług wraz z  dodatkowymi modułami oprogramowania dziedzinowego wynosi: 

………………... zł 

podatek VAT ….. % wynosi: …………………………………zł 

cena brutto wynosi: ……………………..zł 

 

3.2. Cena netto wdrożenia e-usług wraz z dodatkowymi modułami oprogramowania dziedzinowego  

wynosi: ……... zł 

podatek VAT ….. % wynosi: …………………………………zł 

cena brutto wynosi: ……………………..zł 

 

3.3. Cena netto integracji systemów wynosi: ……... zł 

podatek VAT ….. % wynosi: …………………………………zł 

cena brutto wynosi: ……………………..zł 

 

3.4. Cena netto przeprowadzenia szkolenia pracowników wynosi: ……... zł 

podatek VAT ….. % wynosi: …………………………………zł 

cena brutto wynosi: ……………………..zł 

 

1. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy ……..... miesięcy 

gwarancji na usuwanie wad i usterek. 

2. Oświadczam, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT (jeżeli dotyczy) 

jest zgodna z przepisami ustawy z 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j . Dz. 

U. 2016, poz. 710 ze zm.). 

3. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, a cena podana w ofercie obejmuje 

wykonanie wszystkich czynności opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia oraz wszelkie koszty i ryzyka związane z powyższym zamówieniem. Cena 

podlega ewentualnym negocjacjom  w przypadkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest * płatnikiem podatku VAT. 

5. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

6. W przypadku uzyskania zamówienia,  Wykonawca  zobowiązuje się do podpisania umowy 

w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego . 

7. W   przypadku   wyboru   oferty   zobowiązuje   się   do   wykonywania   zamówienia   za   

cenę   podaną w niniejszym formularzu  ofertowym. 

8. W   przypadku   wyboru   oferty   wyraża   gotowość   do   realizacji   wskazanych   zadań   

w terminach uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym . 

9. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu 

sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień 

finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych 

przedstawicieli. 
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10. Oświadczam,  że jesteśmy  związani  naszą  ofertą  przez  30  dni.  Bieg terminu  rozpoczyna  

się  wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IV. ZASTRZEŻENIA  OFERENTA 

 

Zgodnie z przepisami o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji oraz zasadami  uczciwej konkurencji, 

wskazujemy i stwierdzamy, że następujące dokumenty załączone do niniejszej oferty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : 

1……………………………………………… 

2……………………………………………... 

 

V. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY 

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz braku  podstaw  do  

wykluczenia   z  postępowania, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

3. Inne (jakie?)…………………………………………………. 

 

Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 
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Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz braku  podstaw  
do  wykluczenia   z  postępowania 
 

PRZEDMIOT OFERTY  

Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie licencji i wdrożenie dodatkowych modułów 

oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o. zgodnie z 

zapytaniem ofertowym  NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o. 

69-200 Sulęcin  

ul. Ignacego Daszyńskiego 58 

tel. +48 95 755 46 56  

e-mail: admin@zwiksulecin.pl 

www.zwiksulecin.pl 

 
 

WYKONAWCA 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Oświadczenie 

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz braku  podstaw  do  

wykluczenia   z  postępowania 

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  ww. zadanie 

oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a w szczególności:  

a) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) nie pozostaję 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 do nw. osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego oraz osób wykonujących jego imieniu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z tytułu okoliczności, o których mowa w sekcji VIII. 

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY, przedmiotowego zapytania 

ofertowego nr NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

Lp. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszego wykazu w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszego wykazu 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i  data 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
PRZEDMIOT OFERTY  

Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie licencji i wdrożenie dodatkowych modułów 

oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o. zgodnie z 

zapytaniem ofertowym  NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o. 

69-200 Sulęcin  

ul. Ignacego Daszyńskiego 58 

tel. +48 95 755 46 56  

e-mail: admin@zwiksulecin.pl 

www.zwiksulecin.pl 

 

WYKONAWCA 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Oświadczenie 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania 

zamówienia, 

c) sytuacji  ekonomicznej i finansowej  umożliwiającej  wykonanie  zamówienia  będącego przedmiotem 

zapytana ofertowego, 

d) gotowości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w okresie   określonym w zapytaniu 

ofertowym, 

e) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

f) nie jest wobec mnie prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze,  jak  

również  nie  pozostaję pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa 

polskiego. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

Lp. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszego wykazu w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszego wykazu 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i  data 
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