
 

 

Załącznik Nr 1 

(pieczątka Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy . 

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

Adres siedziby 

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

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

…., 

Adres do korespondencji 

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

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

…., 

Nr tel. - ................................................................, Nr fax- 

…......................................................, 

 

Dane Zamawiającego: 

Double-K Consulting Sp. z o.o., Łazy 6,38-480 Rymanów 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z 

dnia 25.06.2019 : 

Obsługa Zamawiającego w zakresie zadania polegającego na udziale w targach  

BATIMAT Paryż ,Francja, listopad 2019 w charakterze wystawcy  

 

Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym 

zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie: 

 

a) BATIMAT Paryż ,Francja, listopad 2019: 

Cena netto zadania wynosi: ........................................................................zł), 

(słownie:...................................................................................................................................zł) 

stawka podatku VAT ......................... %, 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł, 

(słownie:.................................................................................................................................. zł) 

Cena brutto zadania wynosi:........................................................................ zł, 

(słownie:..................................................................................................................................zł). 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi 

będącej przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz 

czynniki związane z realizacją zamówienia. 



 

 

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego, a na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie 

wszystkie wymagane dokumenty. 

6. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie 

wymagania zamawiającego. 

7. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie udzielone w terminie określone zapytaniem 

ofertowym.  

9. Oświadczam , że : 

- posiadam  możliwość  zapewnienia wyposażenia stoiska zgodnie z opisem zawartym w 

przedmiocie zamówienia 

- dysponuję wykwalifikowanym personelem w tym  osobą wykwalifikowaną do konfiguracji i  

uruchomienia systemów VR 

 

9. Do oferty dołączam: 

 

a) Oświadczenie oferenta o spełnieniu kryteriów  

b) Oświadczenie oferenta o braku powiązań 

c) Wypis z właściwego rejestru KRS lub CEiDG w danym kraju-wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

d) Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i  pośredników turystycznych 

Województwa Mazowieckiego.  

e) Kopię aktualnej umowy gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością 

wykonywaną przez organizatorów i pośredników turystycznych. 

f) Kopię dyplomu inżynierskiego zaangażowanego personelu w zakresie informatyki  

 

 

 

 

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

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

(miejscowość i data)                                                            podpis osoby/osób uprawnionych  

                                                                                                      do  reprezentacji Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW 



 

 

Nazwa Wykonawcy . 

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

……………………………......…………………………………………......……….…………., 

Adres siedziby 

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

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

….………., 

Adres do korespondencji 

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

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

., 

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ......................................................, 

Dane Zamawiającego: 

Double-K Consulting Sp. z o.o., Łazy 6,38-480 Rymanów 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z 

dnia 25.06.2019 na zadanie  : 

Obsługa Zamawiającego w zakresie zadania polegającego na udziale w targach  

BATIMAT Paryż ,Francja, listopad 2019 w charakterze wystawcy  

 

oświadczam, że  posiadam potencjał do świadczenia usługi doradczej: 

a) posiadam wiedzę i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego i składam wszystkie wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania tych 

warunków. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

stosownie do art.24 PZP 

 

 

 

 

 

 

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

……………..……………………..………………….. 

(miejscowość i data)                                                               podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 



 

 

 

Nazwa Wykonawcy . 

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

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

….…………., 

Adres siedziby 

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

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

…….………., 

Adres do korespondencji 

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

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

………….…., 

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - 

...................................................................., 

Dane Zamawiającego: 

Double-K Consulting Sp. z o.o., Łazy 6,38-480 Rymanów 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2019 na zadanie : 

Obsługa Zamawiającego w zakresie zadania polegającego na udziale w targach  

BATIMAT Paryż ,Francja, listopad 2019 w charakterze wystawcy  

 

 

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 mieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

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

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

(miejscowość i data)                                                   podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy 


