
 

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego nr 4/2019: Formularz ofertowy wraz z  oświadczeniami  

Dane oferenta      Data i miejsce: ………………………………. 

Nazwa firmy: ………………………………. 

Adres: ………………………………………….. 

……………………………………………………… 

NIP……………………………………………….. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2019 dotyczące: 

- realizacji usług związanych z doradztwem specjalistycznym, w zakresie dostosowania produkcji do 
wymagań docelowego rynku zagranicznego jakim jest Szwecja. 
 
składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w w/w zapytaniu 
ofertowym. 
 
-  usługi doradczej w zakresie dostosowania produkcji do wymagań docelowego nowego rynku 
zagranicznego jakim jest Szwecja  
 

Opis usługi Cena 

netto/h 

Ilość 

godzin 

Cena netto 

łącznie 

-dostosowanie produktu do wymagań rynków 
zagranicznych, w tym wygląd, rozmiary produktu, zasady 
sprzedaży wyrobów z surowców naturalnych na 
wybranych rynkach docelowych – Szwedzkim  
- dostosowanie wymiarów i wyglądu opakowań do zaleceń 
panujących na rynkach docelowych - Szwedzkim 
- minimalne standardy świadczenia usług na danych 
rynkach docelowych, uzyskanie informacji o zasadach 
wprowadzenie produktu na dane rynki : Szwedzki 

   

 

Wartość usługi ogółem:…………………………………………………………………………………… 

Cena ogółem przedmiotu zamówienia :_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Ważność oferty: _____dni od daty podanej w nagłówku (nie krócej niż 30 dni od daty złożenia 

oferty)  

3. Termin płatności za faktury:  ______ dni  ( od daty wystawienia faktury)  

4. Oświadczenia dot. spełniania wymogów zapytania ofertowego:  

Jako osoba reprezentująca Oferenta oświadczam, iż:  

A) Prowadzimy działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.  

B)  Posiadamy doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji 

przedmiotu zapytania ofertowego (prowadzimy działalność związaną z usługami o charakterze 

zbliżonym do niniejszego zapytania).  

C) Zakres przedmiotowy i jakościowy oferty jest w pełni zgodny z zapytaniem ofertowym 

 



 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  

Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot  

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

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań 

osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (Firma Gena Katarzyna Zaręba). Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi                      

w imieniu beneficjenta 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, o ile niższy próg nie wynika z z przepisów prawa  

lub nie został określony przez IŻ PO, 

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.  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

Oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym,                               

a mianowicie:  

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

3) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

 

 

 

____________________________ 

Pieczęć, podpis osoby uprawnionej do 

podpisywania ofert 

 

 


