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Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130.000,00 złotych 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:  

Gmina Sępólno Krajeńskie z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11,  

89-400 Sępólno Krajeńskie,  

reprezentowana przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim,  

ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie: 

tel. 52 388 84 50  

e-mail: ops@ops-sepolno.pl, www.ops-sepolno.pl 

 

II. Nazwa Wykonawcy i adres siedziby: 

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

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

Tel. ………………………………… fax. ……………………………………………………………………….. 

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

e-mail. …………………………………………………………………………………………………………….  

 

III. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: usługę transportową – załadunek, przywóz 

i rozładunek artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020  – Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z magazynu Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej w Bydgoszczy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oferuję/-my 

cenę zryczałtowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia od ilości przejechanych 

kilometrów: za jeden przejazd z załadunkiem o masie od 8 do 15 ton: 

Cena netto. …………………………………………….zł   

(słownie ………………………………………………………………………………………)   

Cena brutto ……………………………………………zł   

(słownie ………………………………………………………………………………………)   

 

IV. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia.  

 

………………………., dn. …………………..                                 …………………………………..  

                                                                                     Czytelny podpis lub imienna  

                                                                                     pieczęć osoby upoważnionej 

http://www.ops-sepolno.pl/
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V. Oświadczam, że: 

a) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym; 

b) oświadczam, że posiadam stosowne uprawniania do wykonywania określonej 

działalności lub czynności; 

c) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego zastrzeżeń; 

d) oświadczam, że uzyskałem/łam od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne  

do rzetelnego i prawidłowego sporządzenia niniejszej oferty; 

e) oświadczam, że w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani jej upadłości; 

f) oświadczam, że samochody, które podsiadam do przewozu żywności posiadają 

wszystkie niezbędne badania techniczne, ubezpieczenia oraz dostosowane  

są do przewozu żywności; 

g) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy i realizacji 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania określonym przez Zamawiającego 

w zapytaniu ofertowym; 

h) w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania 

zamówienia. 

 

      ___________________________                  __________________________________ 

Miejscowość, data Czytelny podpis lub imienna pieczęć 

osoby upoważnionej 

 

VI. Oświadczam, że: 

Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

* - niepotrzebne skreślić 

      ___________________________                  __________________________________ 

Miejscowość, data Czytelny podpis lub imienna pieczęć 

osoby upoważnionej 
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VII. Oświadczam, że: 

Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu. 

 

 

         ___________________________                  __________________________________ 

Miejscowość, data Czytelny podpis lub imienna pieczęć 

osoby upoważnionej 

 

VIII. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną 

część oferty są: 

 a) ……………………………………………………………………………………… 

 b) ……………………………………………………………………………………… 

 

        

      ___________________________                     __________________________________ 

Miejscowość, data Czytelny podpis lub imienna pieczęć             

osoby upoważnionej 


