ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/2019 z dnia 01.04.2019r.
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 01/2019 z dnia 01.04.2019r. dotyczące
odpłatnego korzystania ze specjalistycznego laboratorium technologii materiałów dla
magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą MarCelLi Adv
Tech Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków.
1. Dane Oferenta:
a.
b.
c.
d.
e.

Nazwa: …………………………………………………………………………..
Adres siedziby: ………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………….
REGON: …………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………
telefon: …………………………………………………………………………..
adres e-mail: ………………………………………………………………….

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:
1.1.

WARTOŚĆ OFERTY ŁĄCZNIE:
CENA

WALUTA

SŁOWNIE

WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (… %)
WARTOŚĆ BRUTTO
1.2.

WARTOŚĆ RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO (w przypadku kiedy najem nie będzie obejmował
pełnego miesiąca kalendarzowego czynsz najmu zostanie naliczony w przeliczeniu na dni
kalendarzowe, w których wynajmem będzie miał miejsce):
CENA

WALUTA

SŁOWNIE

WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (… %)
WARTOŚĆ BRUTTO

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO:
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
Cena powinna zostać podana w walucie PLN.
Jeśli dotyczy:
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W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich ostatecznych ofert,
przeliczenie przez Zamawiającego do waluty PLN dokonane zostanie przy zastosowaniu tabel kursowych
(tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w powyżej.
Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN, walutą kontraktu zawartego z
Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest PLN.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
4. Oferta jest ważna 60 dni od dnia jej złożenia.
5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie
odrzucona.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.1 zapytania ofertowego nr
01/2019 z dnia 01.04.2019r.,
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.3 zapytania ofertowego nr
01/2019 z dnia 01.04.2019r.,
3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.4 zapytania ofertowego nr
01/2019 z dnia 01.04.2019r.,
4. Opis merytoryczny dotyczący sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Dokument rejestrowy Oferenta lub udzielonego pełnomocnictwo.

……………………………, dn. …………
Miejscowość, dnia

....................................................
Pieczęć firmowa, Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2019 Z DNIA 01.04.2019r.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.1. ZAPYTANIA

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i
adres siedziby) spełnia poniższe warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzi działalność
oświadczeniem

zgodną

z

opisem

przedmiotu

zamówienia

–

warunek

potwierdzany

c. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,
d. nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości - warunek potwierdzony oświadczeniem,
e. nie zalega
społeczne
zaległości
społeczne

z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia
lub zdrowotne – Oferent przedłoży oświadczenie / zaświadczenie, że nie posiada
z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie
lub zdrowotne),

f. posiadać będzie polisę ubezpieczeniową na wynajmowane urządzenia w uznanym towarzystwie
ubezpieczeniowym od wszystkich zdarzeń, w razie wystąpienia których Zamawiający mógłby
ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z używaniem
wynajmowanych urządzeń, jak również na wypadek utraty lub uszkodzenia wynajmowanych
urządzeń.
g. nie został prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia,
przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej,
komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej,
h. nie został prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia,
przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej,
komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej,

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Oferenta lub we właściwym upoważnieniu
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2019 Z DNIA 01.04.2019r.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.3. ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCEGO SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku występowania powodów wykluczenia z postępowania
wskazanych poniżej:
a.

nie spełnienie warunków wskazanych w IV.1 oraz IV.2 niniejszego zapytania ofertowego;

b.

w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzono szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z
postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie,
(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za
które Oferent ponosi odpowiedzialność.
c.

osoba fizyczna, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

d.

spółka jawna, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e.

spółka partnerska, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,

f.

spółka komandytowa oraz spółka komandytowo – akcyjna, której komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
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skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g.

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h.

podmiotami zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Oferenta lub we właściwym upoważnieniu
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO NR 01/2019 Z DNIA 01.04.2019r.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.4. ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań osobowych lub
……………………………………………………………………………………….……………………. (nazwa
Zamawiającym.

kapitałowych pomiędzy
i adres siedziby) a

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.
b.
c.
d.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Oferenta lub we właściwym upoważnieniu
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