Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa
……………………………………………………………………….…………………………………
Siedziba
……………………………………………………………………………..…………………………..
Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………
nr NIP ………………………………………………………………………
nr REGON ………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego:
FRIMATRAIL FRENOPLAST S.A.,
Watykańska 15, 05-200 Majdan
NIP 125-163-49-61, REGON: 362299300

Zobowiązania Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie zapytania ofertowego z dnia 10.09.2020 r. na przeprowadzenie
badań stanowiskowych wstawek kompozytowych wg. UIC 541-4, których potrzeba
przeprowadzenia
wynika
z
zaplanowanego
harmonogramu
zadań
projektu
dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (numer
naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20); Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach; działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; poddziałanie
3.2.1. Badania na rynek, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego
za cenę:
cena netto: ………………………………………………………………………………………
słownie: ……………………………………………………………………………………………
podatek VAT: …………………wg stawki VAT: ………………………………………………….
cena brutto: …………………………………………………………………………………….
słownie: …………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że:
Wykonamy zamówienie w terminie: ……………...

Termin płatności wynosi (liczba dni od daty odbioru prac): ………………………………………

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię: …………………………………………………………………………………
Stanowisko:………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………….. Fax: …………………………

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:
1..……………………………………………………………………………………………………
2..……………………………………………………………………………………………………
3..……………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………….
Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………….

_________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

_____________________________
Miejscowość, data

Załącznik 2

Nazwa wykonawcy: ……………………………….........................................................
Adres wykonawcy: ………………………………................................
Miejscowość: ……………………………………………............................. Data……..

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między
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:
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,
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

……………........................................
Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik 3
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………
Miejscowość: …………………………………………… Data: ………………………………

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że jednostka, którą reprezentuję spełnia określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu, tj. posiada
niezbędną
wiedzę, doświadczenie
i wyposażenie techniczne (w tym w szczególności pełnowymiarowe stanowisko
dynamometryczne do badania par ciernych hamulca kolejowego posiadające aktualną
homologację Międzynarodowego Związku Kolei UIC), pozwalające na dokonanie zleconych
badań.

……………........................................
Pieczęć i podpis wykonawcy

