
        
 

Rozwój Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i 
wyposażenia restauracyjno-hotelowego oraz  wykorzystanie OZE w działalności obiektu 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

   

 

 

..............................................                                                                                 

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy                                                                                      

 

 

 

Firma Handlowo-Usługowa JAR Janusz Rzęsa 

ul. Nadwiślańska 19, 24-340 Józefów nad Wisłą 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY   

 

W postępowaniu z dnia 13,03.2019 r. o udzielenie zamówienia 

na podstawie Zapytania ofertowego nr 2 na zadanie pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza 

kuchennego do Hotelu Bursztynowego  w Józefowie nad Wisłą” będącego elementem projektu 

pt. „Rozwój Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez zakup nowoczesnego 

sprzętu i wyposażenia restauracyjno-hotelowego oraz wykorzystania OZE w działalności 

obiektu” realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność”, Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 

objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

 

Oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu pn. „Dostawa i montaż wyposażenia 

zaplecza kuchennego do Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą” za następującym 

wynagrodzeniem ryczałtowym: 

ŁĄCZNA CENA BRUTTO….......................................................................................zł,                  

(słownie złotych ....................................................................................................................), 

w tym: 

- łączna cena ofertowa netto: ….………..…..…….…………..………………….……zł 

- podatek VAT według stawki ............%, co stanowi.......................................................zł 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (należy podać datę zakończenia realizacji 

zamówienia przyjmując, że wybór wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi 05.04.2019 r.) 

wynosi …………….. r. 

2. Zadeklarowany czas przybycia serwisu do Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą 

zapewnionego przez Wykonawcę od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wynosi 

………….. godzin (h)1. 

                                                           
1 Wartość należy podać w pełnych godzinach 
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3. Okres gwarancji na wszystkie urządzenia będące w przedmiocie zamówienia wynosi: 

……………………………………………………………………………………………………….miesięcy 

W przypadku jednakowego okresu gwarancji dla wszystkich urządzeń. 

W przypadku, gdy okres gwarancji jest inny dla każdego zamawianego urządzenia: 

1. Zmywarka kapturowa z dozownikami: …………………………………………………miesięcy; 

2. Obieraczka  do ziemniaków: …………………………………………………………….miesięcy; 

3. Szatkownica do warzyw z kompletem: 

…………………………………………………miesięcy; 

4. Piec do pizzy: ……………………………………………………………………………...miesięcy; 

5. Zlew 2-komorowy: …………………………………………………………………………miesięcy; 

6. Szafa chłodnicza: ………………………………………………………………………….miesięcy; 

7. Piec z podstawą i uzdatniaczem wody: 

…………………………………………………miesięcy; 

 

4. Oświadczenie wykonawcy: 

a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym zamówienia i załącznikami do 

niego i nie wnosimy zastrzeżeń. 

b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty i nie wnosimy uwag. 

c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu 

ofertowym.  

d) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wykonania zamówienia. 

e) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę (wspólnicy konsorcjum składający ofertę 

wspólną) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu z 

postępowania. 

f) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w 

Zapytaniu ofertowym.  

g) Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego 

wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

5. NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

Nazwa: 

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………….. REGON:  ..………………………………………….. 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………. 

email: ……………..………………………… tel.: ………………………………………….………….. 
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       Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym: 

…………………………………………………………………..…… (imię, nazwisko, stanowisko) 

tel. …………………………………………., email ………………………………………. 

6. Załączniki do niniejszej oferty stanowią: 

1) ……………………………………… 

2) ……………………………………… 

3) ……………………………………… 

 

7. Oferta złożona została na …………. ponumerowanych stronach. 

 

 

                                                                                           ............................................................ 

podpis osoby uprawnionej                                                                                                                         

do reprezentowania wykonawcy* 

 

 

 

*Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu                                  i przedłożony wraz z dokumentem(ami) 

potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z 

Zamawiającym 

 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

 

Firma Handlowo-Usługowa JAR Janusz Rzęsa 

ul. Nadwiślańska 19, 24-340 Józefów nad Wisłą 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Oświadczam(y), że Wykonawca i osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy nie są 

powiązani z 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 osobowo lub kapitałowo, w 

szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) 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. 
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Oświadczenie dotyczy również podmiotów, na które powołujemy się przy składaniu oferty (skreślić, 

jeżeli nie dotyczy). 

 

 

 

 

Miejscowość …………….…….,                  dnia ………….……. r.                           

……………………………………………….. 

                                           (podpis) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko) 

Firma Handlowo-Usługowa JAR Janusz Rzęsa 

ul. Nadwiślańska 19, 24-340 Józefów nad Wisłą 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż dla zadania pn.” Dostawa i 

montaż wyposażenia zaplecza kuchennego do Hotelu Bursztynowego  w Józefowie nad Wisłą” 

będącej elementem projektu pt. „Rozwój Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez 

zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia restauracyjno-hotelowego oraz wykorzystania 

OZE w działalności obiektu” realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” prowadzonego przez Firmę 

Handlowo-Usługową JAR Janusz Rzęsa, oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że ………………………………………………………………. (nazwa Wykonawcy) 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam, że ………………………………….………………………. (nazwa Wykonawcy) 

dysponuje odpowiednimi kompetencjami i uprawnieniami do realizacji całego zakresu zamówienia 

określonego w Zapytaniu ofertowym, w tym: 
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a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności/ czynności objętych przedmiotem zamówienia 

- …………………………(wskazać kod PKD) 

b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu 

zamówienia 

c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień, co potwierdza 

poniższy wykaz wykonanych robót (istnieje możliwość dołączenia dokumentów potwierdzających 

prawidłowe wykonanie robót, np. referencje, itp.) 

 
Lp. 

 
Rodzaj/zakres dostaw 

Wartość 
brutto w 

PLN 

Data 
wykonania 

Miejsce 
wykonania 

Podmiot, na rzecz 
którego roboty te 
zostały wykonane 
(nazwa i adres, tel. 

kontaktowy) 

1      

2      

3      

…      

 
Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 i 270 

kodeksu karnego). 

 

Miejscowość …………….……., dnia …..……….……. r. 

………………………………………… 

(podpis) 


