ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2019/NFOSiGW
z dnia 11.09.2019
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:
Numer telefonu:
Numer faksu lub
adres mailowy
REGON:
NIP:

Ja/My, niżej podpisany/ni................................................................................................
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
na usługi zapewnienia wyżywienia w trakcie Niedzieli św. Franciszka w Jaczowie w
ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot
Caritas i społeczności lokalnych” oferujemy:
Opis proponowanego dania:
Zupa
Danie wegetariańskie
Ciasto
Kompot lub woda z cytryną
Łączna cena:
cena brutto (z VAT):

................................................................................ PLN)

(słownie......................................................................................................................... PLN)
Zamówienie zrealizujemy w terminie podanym w zapytaniu ofertowym.
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1. Składając niniejszą ofertę, oświadczam/y, że:
1) składając podpisy na kserokopiach dokumentów dołączonych do oferty,
poświadczam/y, że dane dokumenty są zgodne z oryginałem,
2) zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do zapytania
ofertowego wzorem istotnych postanowień umowy, do którego nie wnosimy zastrzeżeń,
3) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu
działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
4) posiadam wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6) po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję je bez zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
7) termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.
2. Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie
zobowiązań umowy jest/są:
Imię Nazwisko………………………………………………….
tel. Kontaktowy………………………………………………
e-mail……………………………………………………………..
3. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:
1) ………………………………………………………….,
2) …………………………………………………………,
3) …………………………………………………………,
4) ………………………………………………………….,
5) …………………………………………………………

........................................, dnia .................
(miejscowość)

...................................................................
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy)
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imieniu wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2019/NFOSiGW
z dnia 11.09.2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Dane teleadresowe Wykonawcy ………………………………………………..

Dotyczy zapytania ofertowego na usługi zapewnienia wyżywienia w trakcie Niedzieli św.

Franciszka w Jaczowie w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w
działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków NFOŚiGW
z ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja Ekologiczna”

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a)
...................................................................................................................................................................
oświadczam, że jako Wykonawca jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) powiązany 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 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 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni
małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................... dnia .................

................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2019/NFOSiGW
z dnia 11.09.2019

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Dane teleadresowe Wykonawcy ……………………..

Dotyczy zapytania ofertowego na usługi zapewnienia wyżywienia w trakcie Niedzieli św.

Franciszka w Jaczowie w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w
działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków NFOŚiGW
z ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja Ekologiczna”
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja niżej podpisany(a)
............................................................................................................................................
1) oświadczam, że spełniam/nie spełniam (niepotrzebne skreślić) wszystkie warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego w punkcie VIII zapytania ofertowego;
2) posiadam wymagane w zapytaniu ofertowym doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia
usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie
zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji prawnych wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

........................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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