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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

 

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 02/2017 z dnia 15.11.2017r. dotyczące 

zamówienia na dostawę suwnic natorowych oraz żurawi obrotowych, realizowanej dla projektu pn. 

„Wdrożenie do produkcji kompaktowej, modułowej technologii oczyszczania spalin przemysłowych”, 

nr projektu POIR.03.02.02-00-1345/17. 

 

 

 

Dane oferenta: 

Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGON:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą: 

Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Dane Zamawiającego: 

INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A.  

ul. Północna 1A 

64-000 Kościan 

NIP: 9462643398 

Adres strony internetowej: www.instalfilter.pl 

e-mail: oferty@instalfilter.pl 

tel. +48 65 535 12 00, +48 887 881 501 

 

Przedmiot Oferty: 

dostawa suwnic natorowych oraz żurawi obrotowych, realizowanej dla projektu pn. „Wdrożenie do 

produkcji kompaktowej, modułowej technologii oczyszczania spalin przemysłowych”, nr projektu 

POIR.03.02.02-00-1345/17. 

 

Oferent wyraża gotowość podjęcia się wykonania całego Przedmiotu Zamówienia, zgodnie                                         

z przedstawionym przez Zamawiającego kosztorysem inwestorskim.  

 

Niniejsza oferta odnosi się do następującego przedmiotu, który jest zgodny z opisem Przedmiotu 

zamówienia, zgodnym z treścią zawartą w zapytaniu ofertowym. 

 

Warunki Oferty 

W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe: 

L.p. Rodzaj kryterium Warunki oferenta 

1 Cena  

2 Gwarancja  

3 
Koszty serwisowania w okresie 

gwarancyjnym 
 

 

http://www.instalfilter.pl/
mailto:oferty@instalfilter.pl


 

Termin składania ofert: 1.12.2017r., godz. 23:59. 

Złożona oferta ważna jest 60 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert . 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązań: 

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 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 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli 

Dodatkowe oświadczenia:  

Oświadczam, że: 

zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;  

oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem 

ww. zapytania ofertowego; 

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia;  

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia; 

zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 14 dni i w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego oraz realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym  

w zapytaniu ofertowym i określonym w umowie; 

jestem świadomy, że cena wskazana w niniejszym Formularzu ofertowym za wykonanie przedmiotu 

zamówienia nie może ulec podwyższeniu w żadnym przypadku; 

nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dotyczy osób fizycznych prowadzących 

działalność  gospodarczą, wspólników spółek jawnych, partnera i członków zarządu spółek 

partnerskich, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, członków 

zarządu osób prawnych). 

 

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

Miejsce i data        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 



 

Wykaz załączników: 

- wykaz referencji 

- pozostałe załączniki 


