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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

nr 01/09/TPP-EFS/2018   
  

Nazwa Wykonawcy  

Adres siedziby  

NIP i REGON   

Telefon do kontaktu:  

Adres e-mail  

 

FORMULARZ OFERTY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/09/TPP-EFS/2018 z dnia 17.09.2018 r. w ramach projektu 
„Z ADĄ POTRAFIMY WIECEJ – podniesienie jakości oferty edukacyjnej Terapeutycznego Punktu 
Przedszkolnego ADA w Białymstoku” o nr RPPD.03.01.01-20-0310/18 współfinansowanego z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.1 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w trybie konkursu ofert, 
dotyczącego remontowo – instalacyjnej na potrzeby utworzenia Sali Doświadczania Świata. 
 
Oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i warunkami 
zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 1/09/TPP-EFS/2018 według poniższej kalkulacji w zakresie: 
 

Część 
zamówienia 

Przedmiot zamówienia Łączna wartość zamówienia brutto  

PLN słownie 

I Wykonanie instalacji elektrycznej 
w Sali Doświadczania Świata 

  

II Wykonanie usługi remontowej 
polegającej na szpachlowaniu i 
malowani ścian oraz sufitów w 
Sali Doświadczania Świata (40 

m2) 

  

III Wykonanie usługi polegającej na 
ułożeniu wykładziny w Sali 

Doświadczania Świata (25m2) 

  

Prosimy o wpisanie cen tylko przy tych częściach, na które odpowiada oferent 
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Ponadto oświadczam/y, że: 

1. wskazane ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak 
również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

2. akceptuję termin i warunki realizacji usługi; 
3. zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte; 
4. akceptuję/my warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 14  dni od daty 

dostarczania faktury/rachunku; 
5. uzyskałam/em  od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego obliczenia 

ceny ofertowej; 
6. oświadczam, że jestem związana/y niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

ofert;  
7. w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - przyznania zamówienia, zobowiązuję się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 

 

  

 

Miejscowość, data Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
nr 01/09/TPP-EFS/2018   

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................................................................  

Adres Wykonawcy ..........................................................................................................................................  

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………..… 

 

W imieniu własnym / reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy*: 

 

1. .................................................................................................................................................................. 

/nazwa Wykonawcy / 

oświadczam, że jako Oferent  nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Ewą Jarmołajew 
prowadzącą Zespół Placówek Oświatowych ADA w  Białymstoku. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
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 

 

 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 
lub Pełnomocnika,  

ewentualnie także pieczęć) 

 


