
 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Nr ZP.271.5.2016/RPO 

 
.....................................................         
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

 

 

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y 

Nazwa     Wykonawcy 

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

Adres  

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

woj. ……………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………………………………………………………………  

nr. tel.: ……………………………………………………………………………….. 

nrfaksu: …………………………………………………………………………….. 

adres e-mail: ………………………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………… 

Osoba /osoby uprawniona/e do podpisania umowy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

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

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy 

dydaktycznych dla szkół znajdujących się na terenie gminy Chmielno, w ramach projektu pod nazwą: 

„Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, 

Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja 

 

składam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptuję w całości  wszystkie warunki 

zawarte w zapytaniu ofertowym oferując za wykonanie zamówienia:  

 



 

 

 

Zadanie 1 

Cena brutto: …………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 2 

Cena brutto: …………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 3 

Cena brutto: …………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 4 

Cena brutto: …………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 5 

Cena brutto: …………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

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

 

Zaoferowana przeze mnie cena uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 

zamówienia i oszacowana została z uwzględnieniem wszystkich warunków określonych w zapytaniu 

ofertowym. 



 

 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Termin płatności za wykonanie zamówienia – do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury do zamawiającego po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 

 

Okres związania ofertą – 30 dni 

 

 
 
 
 

.....................................                                    …....................................................... 
                              Miejscowość/Data      Podpis(y) osoby(osób)   upoważnionej(ych)do podpisania    

        oferty w imieniu Wykonawcy (ów) 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

    Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 

Nr ZP.271.5.2016/RPO 

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

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

(nazwa i  adres  Wykonawcy)  

 

O Ś W I A D C Z E N I E   

o braku podstaw do wykluczenia  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na:   

Dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół znajdujących się na terenie gminy Chmielno, 

w ramach projektu pod nazwą: 

„Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, 

Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja 
oświadczam/my, że: 

 

a) posiadam (-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadam (-y) wiedzę i doświadczenie,  

c) dysponuję (-my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

d) nie jestem/jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

 

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

        Miejscowość/Data       Podpis osoby  upoważnionej do podpisania 

                                                                                                                          niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) 

 

 

 


