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Załącznik nr 1 do zapytania nr 7/2021/RPOWŚ/3.2 

 
Formularz ofertowy 

Sauna ogrodowa 
 
Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
działając w imieniu i na rzecz: .................................................................................................................................................. 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 
 
.................................................................................................................................................................................................... 

( adres siedziby Wykonawcy ) 
 
REGON:          NIP:    -    -   -   

 
Adres e-mail:   ..................................................................  
 
 W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam/y niniejszą ofertę na: na dostawę wyposażenia do nowo 

powstałej kuchni, w której oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za: 

 

1. Cena oferty netto: ………………………………………………..   (należy podać walutę) 

2. Cena w przeliczeniu na 1 sztukę: ………………………………………… (należy podać walutę) 

3. Okres gwarancji:  …………………………….. miesięcy (należy podać liczbę miesięcy)  

 

Przedmiot  Pełna nazwa oferowanego urządzenia/maszyny ze 
wskazaniem producenta/modelu 
- należy wypełnić 

Parametr oferowany jest zgodny z 
treścią zapytania ofertowego - 
należy zaznaczyć czy przedmiot 
spełnia parametry określone w 
zapytaniu 

 
 
 
 
 
Sauna ogrodowa - 1 szt.  

 
 
 
 

 
 

 
 
TAK/NIE 
 
 

 
 

 

Oświadczamy, że: 

a) Podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia 

w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. 

b) Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

c) Zapoznałem/am się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

 .................................., dnia .............................................. 

 

                                                               …………………….................................................................................. 
                Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/2021/RPOWŚ/3.2 

 
 
………………………………………. 
    (pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy 
Ja/My, niżej podpisany/i 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
..................................................................................................................................................... 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 
..................................................................................................................................................... 
 

( adres siedziby Wykonawcy ) 
OŚWIADCZAM/Y, ŻE:  

Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w jegoimieniu, lub osobami wykonującymi w jegoimieniu czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 

4. 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. 

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

                           Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania        
Wykonawcy  

 
 


