
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Formularz ofertowy 
 

 
Oferta dla "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 16.11.2016r. dotyczące zakupu lakierni 

proszkowej – 1 szt. związanej z projektem pn. „Zakup innowacyjnej lakierni proszkowej oraz urządzenia do 
czyszczenia i mycia w firmie „KESSLER-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” składam 
niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 
 
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy 
 
Nazwa: ________________________________________________________________________________________________* 

Adres: __________________________________________________________________________________________________* 

NIP: ___________________________________* 

II. Warunki cenowe oferty  
 
Gwarancja: _____________________ miesięcy*  

Serwis  ___________________dni* 

Średnie zużycie energii elektrycznej na godzinę ________________  [kW/h]* 

Ważności oferty: ________ dni* (minimum 60 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert,  
tj. od 19 grudnia 2016 r.) 
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 31.05.2017r. (przez co 
rozumie się wykonanie oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia) 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego: 

 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenia Wykonawcy 

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 
· Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu 

ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  
· Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania. 
· Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową 

realizację zamówienia. 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Cena netto*  

w PLN/EUR** 
Cena brutto*  
w PLN/EUR** 

1. 
Lakiernia proszkowa. Wykonanie, montaż 
i uruchomienie. - 1 szt. 
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· Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

· Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

· Oświadczam, iż Spółka/firma jest/Spółka/firma nie jest** powiązana osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych  
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 10% 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

 
Załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 
 

1. Specyfikacja maszyny pozwalająca ocenić parametry 

2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 zamówień dotyczących 
lakierni proszkowej, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat lub jeśli oferent działa krócej, to przez 
okres jego działania przed upływem terminu składania ofert.  

 
 
 
Miejscowość ____________________________, dnia___________________ r.* 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 

 
 
 
 
*dane obligatoryjne 
** niepotrzebne skreślić 


