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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz ofertowy - 8/2020/STER CPP/ZK 

 

Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 8/2020/STER CPP/ZK 

z dnia 19 maja 2020 r. 

 

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hydraulicznych według wskazanych 

przez Zamawiającego parametrów, określonych symboli przypisanych do właściwego układu dróg i 
zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. 
 

Zamawiający: 
 

BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk 

KRS 0000432307, NIP 5862278701 

tel.: 58 741 29 04,  e-mail: info@botatechnik.pl, www.botatechnik.pl 

e-mail do przesłania Formularza ofertowego:fundusze-ue@botatechnik.pl 

 

Wykonawca: 

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 
 

nazwa Wykonawcy 

(imię i nazwisko) / 

nazwa firmy: 

 

 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko osoby 
do kontaktu: 

 

 

Adres siedziby/stałego 
miejsca wykonywania 

działalności: 

 

 

nr telefonu: adres e-mail: 

 

Nr NIP i PESEL dla osób fizycznych  Nr KRS / inny Rejestr  

 

 

 

1. Oferuję wykonanie Przedmiotu Zamówienia wskazanego wyżej zgodnie z warunkami 
wynikającymi z Zapytania Ofertowego oraz Wzoru Umowy z Wykonawcą stanowiącego 
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego według ceny: 
 

 

Kwota netto:  

(……………….…..zł ) 

słownie: 
(…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………) 

Podatek VAT: (……………………………………………. zł) Stawka VAT (%): (………………...) 

Kwota brutto: 

(……………….…..zł ) 
 

słownie: 
(…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………) 
 

 

 

http://www.botatechnik.pl/
mailto:fundusze-ue@botatechnik.pl
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2. Oferuję wykonanie Przedmiotu Zamówienia wskazanego wyżej, w terminie – wg ilości dni 
roboczych (dostawa w terminie „x” od dnia podpisania Umowy):  

* wstawić „x” pod wyłącznie jednym wybranym terminem, w którym Wykonawca oferuje realizację 
zamówienia. 

do 10 * od 11 do 15* powyżej 15* 

 

3. Oferuję realizację usługi dostarczenia nowych elementów w ramach reklamacji Zamawiającego 
(dostawa elementów nowych, nieużywanych, wolnych od wad w ramach rękojmi za wady 
towaru) - dostarczenie elementów konstrukcyjnych do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy 
Zamawiającego w terminie liczonym od dnia zgłoszenia reklamacji (także za pośrednictwem 

korespondencji e-mail), w terminie – wg ilości dni roboczych:  
* wstawić „x” pod wyłącznie jednym wybranym terminem, w którym Wykonawca oferuje realizację usługi 
wobec zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji co do stanu dostarczonego towaru. 
 

do 3 * od 4 do 5* powyżej 5* 

 

4. Oświadczam, że oferowana powyżej cena (wynagrodzenie) za wykonanie Przedmiotu zamówienia w 
zakresie obejmującym ofertą pokrywa wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji Przedmiotu  
Zamówienia oraz należności publicznoprawne.  

 

5. Oświadczam, że: 
1) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, co pozwoli na wykonanie Przedmiotu Zamówienia,  
2) zapoznałem/am się z opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wymogami Zamawiającego i nie wnoszę 
do nich żadnych zastrzeżeń, 
3) wobec mnie/ przedsiębiorstwa które reprezentuję*: nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, 
nie ogłoszono upadłości, nie otwarto likwidacji, ani też nie jest prowadzone wobec mnie żadne 
postępowanie restrukturyzacyjne - zgodnie z zakresem wskazanym w Zapytaniu ofertowym, 

4) nie zalegam/przedsiębiorstwo które reprezentuję nie zalega* z opłacaniem podatków, lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, 
5) znajduję się/przedsiębiorstwo, które reprezentuję znajduje się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia,  

6) będę/podmiot, który reprezentuję będzie* związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu 

składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy,  
7) podane w niniejszej Ofercie dane są zgodne z prawdą i znane są mi sankcje wynikające z art. 233 
par. 1 kodeksu karnego; 

8) pomiędzy mną/firma, którą reprezentuję* nie istnieją wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe 

z Zamawiającym, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.  
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: 
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. 

9) wskazane w niniejszej Ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie 

………………………………………………(proszę określić dokumenty, informacje, nr stron oferty)/ nie 

stanowią* tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.

**/ 
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10)  należę***/ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). *** Grupę, do której należę, 
tworzą następujące podmioty: ………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

6. W przypadku wyboru mojej/naszej Oferty zobowiązuję się do zawarcia Umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

 

 

Załączniki do Formularza Ofertowego: 
 

1. Pełnomocnictwo*  
2. Warunki udziału w postępowaniu (Wiedza i doświadczenie) – Zał. nr 1 do Formularza ofertowego  

 

* / niepotrzebne skreślić  
**/  w przypadku wskazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres i podstawę 
uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. 
***/ dotyczy wyłącznie w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, 
 

 

 

Czytelny/e podpis/y osoby (osób) upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy, imienna 
pieczątka lub wpisanie stanowiska 

 

 

 

 

 

 

Podpis 1 …………………………………………… Podpis 2 …………………………………………… 

 

 

 

miejscowość: ..............................................., dnia ................................. r.                  
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - 8/2020/STER CPP/ZK 

Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) 

Ja/My, niżej podpisani, oświadczam(y), że podmiot, który reprezentuję/my: 
1. w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej cztery dostawy materiałów 
konstrukcyjnych z zakresu dziedziny automatyk, hydrauliki, w zakreślonym terminie, spełniających 
wymagane normy, w tym jakościowe, 

2. wykonał wskazane w tabeli niżej trzy dostawy prawidłowo, w sposób określony przez 
odbiorcę/zamawiającego. 
 

UWAGA: Fakty wykonania dostaw powinny być wymienione wg daty (od najnowszej do najstarszej) – licząc od dnia 
wypełnienia niniejszego Formularza – czyli w pierwszej kolejności należy podać usługi dostawy wykonane w roku 2020, 
następnie 2019, 2018, i 2017. 

l.p. rodzaj i zakres dostawy wykonanego przez 

Wykonawcę 
(podać opis, z którego wynika spełnienie 

warunku opisanego w  Zapytaniu ofertowym) 

wartość 
brutto w 

PLN 

pełna data 

i miejsce 

wykonania 

dostawy  

podmiot, na rzecz którego 
wykonano dostawę  

(opcjonalnie) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

UWAGA: dla każdego wykazanego w tabeli zakresu dostaw zrealizowanych, należy załączyć dowody określające, że prace te 
zostały wykonane należycie tj.: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - (wg wymagań Zamawiającego, ze spełnieniem norm 
jakościowych produktów dostarczonych), alternatywnie, jeżeli Wykonawca posiada – może przedłożyć obok oświadczenia, 
referencje z wykonanych dostaw.     

Załączniki (dowody należytego wykonania dostaw): 

1. ……………………. 

2. ……………………. 
3. ……………………. 
4. ……………………. 

 

  

Czytelny/e podpis/y osoby (osób) upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy, imienna 
pieczątka lub wpisanie stanowiska 

 

 

 

 

 

Podpis 1 …………………………………………… Podpis 2 …………………………………………… 

 

 

 

miejscowość: ..............................................., dnia ................................. r.                  

 


