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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 10/1.1.1/2020/BPS na zakup frezarki CNC do 
projektu  NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN 

PRĄDOWYCH 
POIR.01.01.01-00-0635/19-00  

z dnia 26.01.2021 r. 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

_______________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –  

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  

ul. ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo 

KRS 0000692932, NIP 7390204693 

Nazwa (Firma) Wykonawcy –  

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

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

Adres siedziby –  

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

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

Adres do korespondencji –  

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

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

Tel. - ..........................................................; fax - .............................................................; 

E-mail: .............................................................................................................................; 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

 

Nawiązując do ogłoszonego zapytania i specyfikacji na wyłonienie Wykonawcy  

na zakup frezarki CNC. Zamówienie realizowane jest w ramach prac badawczych projektu 

NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN PRĄDOWYCH 

POIR.01.01.01-00-0635/19-00  z dnia 2021-01-26 dla firmy ERKO spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa oferujemy wykonanie następujących części 

przedmiotu zamówienia: 
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1. Oferujemy dostarczenie frezarki CNC* 

*można dodawać wiersze 

Lp.  Cena netto waluta Termin dostawy w tygodniach Gwarancja w miesiącach 

1 
    

SUMA 
    

 

• oferujemy termin płatności wynoszący do …………..* dni liczony od doręczenia faktury 

odpowiednio dla wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i specyfikacji, 

• oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w zapytaniu ofertowym i specyfikacji 

oraz, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i specyfikacją i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania,  

• oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w zapytaniu ofertowym i specyfikacji, tj. ……..* dni od daty jej otwarcia,  

• oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 

opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i specyfikacji. 

• załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

Załącznik nr 1: 
Szczegółowy opisy techniczny, pozwalający na dokonanie stosownej weryfikacji 
oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego. 
 
Załącznik nr 2: 
Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania 
zamówienia. 
 
Załącznik nr 3: 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
 
Załącznik nr 4:  
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

 
Załącznik nr 5: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej. 
 
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty  

i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści 

wypełnić. 

Miejscowość .................................................. dnia ......................................... 2021 r. 
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........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 
 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH ZASOBACH TECHNICZNYCH I MOŻLIWOŚCI 
ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu frezarki CNC 

do projektu NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN 

PRĄDOWYCH POIR.01.01.01-00-0635/19-00  dla firmy ERKO spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, nr 10/1.1.1/2020/BPS z dnia 26-01-2021 r. 

 

Oświadczam, że posiadam odpowiednie zasoby techniczne i możliwości pozwalające  

na realizację ww. zamówienia. 

 

 
 

Miejscowość .................................................. dnia ......................................... 2021 r. 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 
 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu frezarki CNC 

do projektu NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN 

PRĄDOWYCH POIR.01.01.01-00-0635/19-00  dla firmy ERKO spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, nr 10/1.1.1/2020/BPS z dnia 26-01-2021 r. 

oświadczam, że nie podlegam, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 

 

 
 
 
 

Miejscowość .................................................. dnia ......................................... 2021 r. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do formularza oferty 
 
 

 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 
 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu frezarki dla 
firmy ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, nr 
10/1.1.1/2020/BPS z dnia 26-01-2021 r., oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie poniższych zapisów zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 (Wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Wytyczne programowe). 

„W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo 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: 

• 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”. 

 
 

Miejscowość .................................................. dnia ......................................... 2021 r. 
 
 

 
........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 


