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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
 
 
 
……………………………………….. 
        Pieczęć firmowa 

….………………………, dn. ………………… 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
dotyczący zakupu, dostawy oraz montażu mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju 

sp. z o.o. o wartości poniżej 30 000 € 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 21 marca 2017 r.: 
 
Nazwa wykonawcy: 

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

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

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

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr tel. 

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

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

 
 

oferuję (-emy) wykonanie wyżej wskazanego przedmiotu zamówienia za łączną cenę w PLN 
w wysokości: 
 
wartość netto: …………………………………………………………….zł 
 
wartość brutto: ……………………………………………………………zł 
 
w tym stawka podatku VAT: ………% 
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Ja, niżej podpisany Oświadczam (-my), iż:  

 spełniam (-y) wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym z dnia 21 marca 2017 r.; 

 podejmuję (-emy) się wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym, 
zgodnie z jego wymaganiami, obowiązującymi przepisami i należytą starannością, 

 dysponuję (-emy) odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym gwarantującym 
wykonanie przedmiotu zamówienia, uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania, znajduję (-emy) się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, 

 znajduję (-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 

 nie jestem (-śmy) powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
• 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; 

 wskazana cena w formularzu ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia 
wskazanego przez Zamawiającego, uwzględnia wszystkie wymagane koszty związane niezbędne 
do wykonania całości przedmiotu zamówienia, 

 jestem (-śmy) związani złożoną ofertą przez okres 14 dni – bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 
 

................................., dn. ................  
…………………………………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
Załącznik: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu wraz z wykazem wykonanych 

lub wykonywanych usług oraz dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie lub wykonywanie. 

 

 


