Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/STA/2019

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym 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 dostawcy a dostawcą, 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, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/STA/2019
Data sporządzenia oferty: ………………………………………..……..

Formularz ofertowy
Nr ………..
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/STA/2019 z dnia 11.12.2019 r. dotyczące zakupu automatycznej linii paletyzowania worków jutowych,
składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:
Dane oferenta:
Nazwa
Adres
NIP
Dane osoby kontaktowej:
Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Zadanie 1. Zakup automatycznej linii paletyzowania worków jutowych
Oferta cenowa:
Przedmiot oferty
Automatyczna linia paletyzowania worków
jutowych
Kwota netto
Kwota brutto
Waluta (PLN/EUR)
Stawka VAT ( w % )
Termin realizacji zamówienia w tygodniach
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Termin płatności w dniach
Czas reakcji serwisowej w godzinach
Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach

Oferent oświadcza, że przedstawiona powyżej oferta zawiera wszystkie elementy przedmiotu zamówienia zawarte
w zapytaniu ofertowym.
Termin ważności oferty: …………………………………………….
Informacja dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……..………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………….…………………………………
…………………………..…………………………..………………………………………………..…………………………………….……………………………….
……..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………….……….……..………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………….…………..………………………………………
….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Wyjaśnienie do kryteriów oceny
Cena netto, Cena brutto, Stawka VAT - Należy podać cenę netto i brutto w walucie PLN lub EUR
(wraz ze wskazaniem waluty) oraz ze stawką podatku VAT w %. Oferta musi zostać złożona w jednej walucie, a
takce zaoferowana cena musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Termin realizacji zamówienia w tygodniach - Należy podać liczbę tygodni, termin liczony od podpisania umowy z
Wykonawcą
Termin płatności w dniach - Należy podać liczbę dni, termin liczony od daty wystawienia faktury. Zamawiający
dopuszcza możliwość płatności częściowych. Przy czym kryterium „Termin płatności w dniach” będzie odnosić się
do każdej płatności częściowej.
Czas reakcji serwisowej w godzinach - Należy podać liczbę godzin czasu reakcji, przy czym maksymalny
dopuszczalny czas reakcji wynosi 48 godzin w dni robocze. Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako fizyczne
dotarcie serwisanta do firmy Zamawiającego, poprzedzone zgłoszeniem mailowym
Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach - Należy podać liczbę miesięcy obowiązywania gwarancji
w miesiącach. Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (bez zastrzeżeń). Przy czym Zamawiający ustala minimalny okres
gwarancyjny na 12 miesięcy a maksymalny na 48 miesięcy.

…….…………………………………….………………………………………………………
Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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