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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 9/BGK/2020  

  

…………….…………………  

Miejscowość, data                

DANE OFERENTA:  

Nazwa: ………………………………………………...  

Adres: ………………………………………………….  

NIP: …………………………………………………….  

REGON:  ………………………………………………  

Tel./mail: …………………………………………………….  

Osoba do kontaktu: ………………………………….  

    

OFERTA  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/BGK/2020 na dostawę systemu chłodzącego do dwóch linii 

produkcyjnych wtryskarek na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie 

produkcji nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach  

Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 

2020,  

składamy ofertę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa systemu chłodzącego zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia   

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  :  

 ……………………………………………………..  netto   

 ……………………………………………………..  VAT (jeśli dotyczy)  

 ……………………………………………………..  brutto  

  

Termin dostawy:  ……………………………….. tygodnie Termin 

ważności oferty:  ……………………………….  

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

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje 

niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione 

Zapytaniem ofertowym.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  

4. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.  

5. Oświadczamy iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

   

   ………………………… dnia ………………  

                    ………………………………………………………………  

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta                                                                                                

oraz pieczęć firmowa   
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 9/BGK/2020  

  
…………….…………………  

Miejscowość, data                
DANE OFERENTA:  

Nazwa: ………………………………………………...  

Adres: ………………………………………………….    

Oświadczenia   

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/BGK/2020 na dostawę systemu chłodzącego do dwóch linii produkcyjnych 

wtryskaarek na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych 

produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Poddziałania  

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oświadczam, że :  

1.    Spełniamy warunki udziału w postępowaniu:  

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdujemy się 

w stanie upadłości oraz nie znajdujemy się w stanie likwidacji.   

b) posiadamy wymagane doświadczenie :  

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał należycie co najmniej 3 dostaw systemów chłodzących Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku przedstawiamy:  

Wykaz/opis 3 dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  

Lp.  Dostawa/Rodzaj urządzenia  Data  

1.      

2.      

3.      

  

c)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia.  

2.   Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem wyłączonym z realizacji zamówienia poprzez powiązania osobowe lub 

kapitałowe z Zamawiającym.  

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 

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 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.  

  

   ………………………… dnia ………………                     …………..……………………………………………………..  

        Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta  

                                                                                                   oraz pieczęć firmowa   


