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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Zamawiający:  

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka 

36-105 Cmolas 90C 

 

Wykonawca: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: …………………………………………………………............................... 

Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: …………………………………… 

Telefon, adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………… 

 

Lp. Rodzaj produktu Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto Wartość brutto 

1.  Chusteczki nawilżane 
uniwersale 
 

    

2.  Chusteczki higieniczne     

3.  Papier toaletowy I     

4.  Papier toaletowy II     

5.  Krem na odparzenia      

6.  Jednorazowe podkłady 
higieniczne 
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7.  Woreczki na zużyte pieluchy     

8.  Rękawiczki jednorazowe 
ochronne  

    

9.  Środki dezynfekujące     

10.  Proszek do prania      

11.  Płyn do płukania      

12.  Mydło dla dzieci do mycia 
rąk 

    

13.  Ręczniki papierowe I      

14.  Ręczniki papierowe II     

15.  Ręczniki papierowe  
typu ZZ 

    

16.  Worki na śmieci 
 

    

RAZEM    

  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego / ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej1 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  na: 

Dostawę artykułów higienicznych do Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej,  

Głogowie Małopolskim, Łańcucie i Majdanie Królewskim składam ofertę na realizację tego 

zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy i oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 

………………………………………………………………………………… netto  

(słownie ………………………………………………………………………………………..), 

 podatek VAT……………………………………………………………………………zł,  

(słownie ....................................................................................................................) 

........................................................brutto 

(słownie .....................................................................................................................) 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Oświadczam, iż: 

• Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

• Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie prowadzenia działalności 

wykonałem co najmniej 2 dostawy, zbliżone zakresem do przedmiotu zamówienia o 

wartości co najmniej 60 000,00 zł. każda. 

• Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

• Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

• Cena oferty obejmuje wszelkie należności związane z wykonywaniem przedmiotu 

umowy 

• W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, podpiszę umowę według 

załączonego wzoru, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

• Zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem 

zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do 

zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną 

dodatkowych roszczeń finansowych. 

• Jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.  

 

 

 

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

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) 

uprawnionych do występowania w imieniu 

Wykonawcy/Wykonawców  ) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż …..………………….………………..………………………… 

 (nazwa i adres Wykonawcy)  

nie jest powiązany/a  z Zamawiającym, tj.  Panią Eweliną Mokrzycką prowadzącą Przedszkole 

„Słoneczny Zakątek”, osobowo lub kapitałowo.  

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 

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 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. 

 

 

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

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) 

uprawnionych do występowania w imieniu 

Wykonawcy/Wykonawców ) 


