Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2018 r. na realizację zadania pn.
„Dostawa, kalibracja i rozruch nowej drukarki fleksograficznej z centralnym cylindrem”
FORMULARZ OFERTY
……………………………………
miejscowość, data

POL-ZDOB Sp. z o.o.
ul. Piotra Brzezińskiego 35, 30-198 Kraków
NIP: 6772251426, REGON: 120043723, KRS: 0000234842
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Dostawę, kalibrację i rozruch nowej drukarki
fleksograficznej z centralnym cylindrem oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z
przedstawioną specyfikacją techniczną.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i załączników oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy
postanowienia i wymagania postawione zapytaniem ofertowym i załącznikami. Oświadczamy, że
zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
Nazwa Oferenta
Adres Oferenta
NIP
e-mail
nr tel.
Cena oferty netto

PLN

EUR

Cena netto serwisu
pogwarancyjnego - 1 godziny

PLN

EUR

Termin dostawy
Maksymalnie do 30.06.2019

dd/mm/rrrr

Termin ważności oferty
(min. 30 dni)

dd/mm/rrrr

Specyfikacja techniczna:

STANOWI ZAŁĄCZNIK OFERTY

Pozostałe informacje
(jeśli dotyczy)

………………………..………………………………
pieczęć i podpis Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym poprzez:
a) uczestniczenie 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………..………………………………
pieczęć i podpis Wykonawcy

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Dostawę, kalibrację i rozruch nowej drukarki
fleksograficznej z centralnym cylindrem oświadczam, iż
1. Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję spełnia warunek dotyczący potencjału i
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Oświadczam, że przedsiębiorstwo które reprezentuję nie zalega z należnościami z tytułu
podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
3. Oświadczam, że wobec przedsiębiorstwa które reprezentuję nie zachodzą przesłanki do
wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
4. Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję zrealizowało dostawę i instalację
minimum JEDNEJ maszyny/urządzenia typu drukarka fleksograficzna z centralnym cylindrem
w okresie 2016-2018 o łącznej wartości przekraczającej 5 000 000,00 zł netto, w załączniku
przedkładam referencje od Zamawiającego

lp.

przedmiot dostawy –
rodzaj maszyn lub urządzeń

data wykonania
zamówienia
(termin realizacji:
miesiąc/rok)

podmiot na rzecz
którego została
zrealizowana dostawa
(nazwa, adres)

wartość netto
dostawy
(PLN)

1.

2.

………………………..………………………………
pieczęć i podpis Wykonawcy
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