
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Formularz ofertowy   

 

Oferta dla  

HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/T/2018 z dnia 05.01.2018r. dotyczące zakupu 

materiałów promocyjnych w ramach udziału firmy HAJDUK w targach - Budma 2018 oraz 

organizacji misji gospodarczej na Ukrainie, składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w 

zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. 

 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy: 

Nazwa: ………………………………………………….……...* 

Adres: ………………………………………………….………..* 

NIP: …..…………………………………………….……….……* 

 

II. Warunki oferty: 

WaŜności oferty:  ............... dni*     (minimum 14 dni od daty upływu terminu składania ofert) 

Termin realizacji zamówienia:   

1 Materiały promocyjne na targi Budma 2018 …………… * (naleŜy poda ć konkretn ą datę 

wykonania zamówienia, nie pó źniej ni Ŝ do 26.01.2018r.)  

2 Materiały promocyjne na misję gospodarczą na Ukrainie ………..…….*.( naleŜy poda ć 

konkretn ą datę wykonania zamówienia, nie pó źniej ni Ŝ  do 28.02.2018r.)  

 

Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego: 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Cena netto 

(waluta) 

Cena brutto 

(waluta) 

1. 

 
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW 

PROMOCYJNYCH (łączna cena za wszystkie 
materiały promocyjne wskazane w zapytaniu 

ofertowym).  
 

  



 

III. Oświadczenia Wykonawcy 

Ja (my) niŜej podpisany (i) oświadczam (y), Ŝe: 

1) Wykonawca oświadcza, Ŝe zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi Ŝadnych zastrzeŜeń i uwag w tym zakresie.  

2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy 

się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 

4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

we wskazanych terminach. 

5) Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6) Oświadczam, iŜ Spółka nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upowaŜnionymi 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 małŜeńskim, 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, Ŝe moŜe to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

 

 

 

 

 

Miejscowość ……………………, dnia………… r.*  ________________________________ 
                                                                                              (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 

 

 
*dane obligatoryjne 

**niepotrzebne skreślić 


