FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA
___________________________________
ul. ____________________________
__-___ ________________________
(Nazwa Wykonawcy)
Na zapytanie ofertowe w zakresie: Wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań
przetargowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Nazwa Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….………………….…...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
B. CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję za realizację przedmiotu zamówienia CENĘ OFERTOWĄ:
CENA OFERTOWA NETTO PLN
KWOTA PODATKU VAT LUB OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA ZUS

OŚWIADCZENIA:
w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. skieruję do
realizacji zamówienia m.in. 1 osobę, która wykaże się:
a) wykształceniem wyższym,
b) ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu zamówień publicznych lub
certyfikowanym kursem z zakresu zamówień publicznych w wymiarze min. 100 godzin
dydaktycznych,
c) minimum 3 letnim doświadczeniem w zakresie przygotowania i przeprowadzania
samodzielnie zamówień publicznych,
d) bardzo dobrą znajomością przepisów z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych i
aktów wykonawczych do ustawy,
e) znajomością Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
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f) umiejętnością stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce,
g) znajomością technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania
się sprzętem komputerowym i biurowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne
sporządzanie dokumentacji w formacie Word, Excel,
h) umiejętnością korzystania z Internetu i poczty e-mail.
2) Niniejsza oferta jest ważna przez okres 60 dni od dnia jej złożenia.
3) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
4) Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
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 spółki kapitałowej;
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 w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
5) Oświadczam, że zapoznałem się treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych uwag
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
.........................................................................................................................................................................
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel: .....................................................………………..;

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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*- niepotrzebne skreślić
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