Załącznik do zapytania ofertowego

OFERTA
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

będąc upoważnionym / i / do reprezentowania firmy

Nr telefonu:

E-mail:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe

(id zgłoszenia) w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na Lata 2014-2020 – EFRR

Dane zamawiającego:
ADAR Handel Nawozami Sztucznymi Sp. z o.o.
ul. Św. Jana 21, 88-170 Pakość

Zadanie:

Dostawa zbiorników metalowych do przechowywania RSM-u.

Wartość netto realizowanego zamówienia wynosi (PLN):
Wartość podatku VAT wynosi (PLN):
Wartość brutto realizowanego zamówienia wynosi (PLN):

Termin realizacji zamówienia wynosi (liczbę dni od złożenia zamówienia/zawarcia umowy):
Termin ważności oferty wynosi:

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego żadnych zastrzeżeń,
2. W cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
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tel./fax (52) 354 85 06 e-mail: adar.hurt@interia.eu

Załącznik do zapytania ofertowego

3.

Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym tj.:



posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,



posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień,

4.

Nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,



pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co
do bezstronności tych osób.

Czytelny podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
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