
Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/11/2018 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………………….. 
(dane oferenta, w tym dane kontaktowe) 

 

Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa 

„Dom Litewski” w Sejnach 

ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam wymogi udziału w postępowaniu,  

a w szczególności: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień  

2. posiadam / nie posiadam *) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  

3. posiadam / nie posiadam *) potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonywania zamówienia potencjał 

techniczny,  

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. nie jestem objęty/-ta postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym 

 

Cena ofertowa wynosi: 

Lp. Nazwa wycenianego elementu Wartość brutto za 1 litr (w PLN) 

1. Olej opałowy lekki  

 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału, kryteriami oceny, terminami i 

innymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 1/11/2018 i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz zdobyłem/-am informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

2. Jestem związany/-na niniejszą ofertą na czas 30 dni od jej sporządzenia. 

3. W przypadku wybrania mojej oferty jestem gotowy/-wa podpisać umowę z Zamawiającym  

i realizowania niniejszego zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że nie jestem powiązany/-na osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym zgodnie  

z obowiązującymi przepisami**, 

 
Załączniki do oferty: 

1) -…………………………………………….. 

2) -…………………………………………….. 

           

 
……………………..…………………………………………………………. 

                                                  (Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,  pieczęć firmowa Wykonawcy) 

……………………………………………….    
            (data sporządzenia oferty)    

                                                

 
* niepotrzebne skreślić 

** Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy 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 Wykonawcę, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w 

spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 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. 


