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   ZAŁĄCZNIK NR 1.  
…………………………………………………….  
…………………………………………………….  
…………………………………………………….. 
Nazwa, adres i NIP Oferenta  

FORMULARZ OFERTY 
 
DATA SPORZĄDZENIA: ………………  
WAŻNA DO: …………………………….  
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 05.04.2018 r. Wikpol Spółka  
z Ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą Konopnica 208B 21-030 Motycz niniejszym 
składam ofertę: 
 

 Nazwa i model 
urządzenia 

Ilość  Wartość  
netto w PLN 

Wartość brutto 
w PLN 

Okres i rodzaj 
gwarancji  

Zadanie1: 
serwer  
 

     

Zadanie 2: 
oprogramowanie 
 

 
 

    

 
 Termin realizacji zamówienia:……………………………………………………………… 

 Warunki płatności …………………………………………………………………………… 

 
Oświadczenia:  

1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.  
2. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym załącznikami, oraz przyjmuję/-

emy bez zastrzeżeń wymagania w nich zawarte.  
3. Spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu.  
4. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am/-liśmy konieczne 

informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.  
5. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 
……………………………………………  

podpis Oferenta 
 

*-niepotrzebne skreślić 
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Obowiązkowy załącznik do oferty: Dokument  (np. karta katalogowa itp.) potwierdzający 
zgodność parametrów oferowanego rozwiązania z wymaganiami zawartymi w zapytaniu 
ofertowym 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 4/2018 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 

 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………. 
Adres: ……………………………………………………. 
NIP ……………………………………………………. 
Tel:  ……………………………………………………. 
Fax: ……………………………………………………. 
Email: ……………………………………………………. 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:………………………………………… 

Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia w postępowaniu nr 4/2018 na zakup wraz z 
dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci 
inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność 
Przedsiębiorstw Działanie 3.7.  

 
oświadczam/y 

 
że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania 
osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, przez które rozumie się: 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, w szczególności: 
1) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) nie pozostaję 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)  

 

………………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


