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Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w Kwazar Corporation Sp. z o.o.” 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 02/06/2021 

Formularz ofertowy 
 
 

Oferta dla  
KWAZAR Corporation Sp. z o.o. 

ul. Chełmońskiego 144 
96-313 Budy Grzybek  

NIP: 5291645708 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r., związane z projektem pt. 
„Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w KWAZAR Corporation Sp. z o.o.” (dalej: Projekt), składam 
niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w w/w zapytaniu ofertowym. 
 
1. Nazwa i dane adresowe Oferenta 

 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
 
2. Warunki oferty  

 

Data wystawienia oferty:  

Termin ważności oferty:  
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3. Przedmiot oferty 

 

Lp. Wyszczególnienie Wartość netto  VAT  Wartość brutto  

1. Zakup maszyny do formowania 
rozdmuchem  

(wytłaczarko-rozdmuchiwarka) 

   

 RAZEM:    

 
  
  

 
4. Oświadczenia: 

a) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

b) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu 
zamówienia oraz wymagań w nim zawartych. 

c) 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 (jeśli dotyczy).  
 

 
5. Załączniki do niniejszego Formularza ofertowego: 

 
a) Oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego; 
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 2 do 

Formularza ofertowego 
c) Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia publicznego – stanowiące 
załącznik nr 3 do Formularza ofertowego.  

 
 
 
 
        _____________________________________                ___________________________________ 

                (Miejscowość, data)                                          (podpis i pieczęć Oferenta) 
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

Oświadczenie o braku występowania powiązań 
 

Oświadczenie dla 
KWAZAR Corporation Sp. z o.o. 

ul. Chełmońskiego 144 
96-313 Budy Grzybek  

NIP: 5291645708 
 

1. Nazwa i dane adresowe Oferenta 
 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

 
2. Oświadczenie 

 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 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 o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 
określony przez IZ PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.  
 
 
 
 
 
 
 _________________________________                                 _____________________________________ 

(Miejscowość, data) (podpis i pieczęć Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 

Oświadczenie dla 
KWAZAR Corporation Sp. z o.o. 

ul. Chełmońskiego 144 
96-313 Budy Grzybek  

NIP: 5291645708 
 
 

 
1. Nazwa i dane adresowe Oferenta 

 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

 
2. Oświadczenie 

 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w ramach zapytania ofertowego 
nr 02/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w poniższym zakresie: 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego 
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
______________________________                                    ___________________________________ 

(Miejscowość, data) (podpis i pieczęć Oferenta) 
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Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego 

Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zapytania ofertowego. 
 

Oświadczenie dla 
KWAZAR Corporation Sp. z o.o. 

ul. Chełmońskiego 144 
96-313 Budy Grzybek  

NIP: 5291645708 
 

 
1. Nazwa i dane adresowe Oferenta 

 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

 
2. Oświadczenie 

 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego nr 02/06/2021 z dnia 18 
czerwca 2021 r.  
 
 
 
 
 
_______________________________ ___________________________________ 

(Miejscowość, data)                                                                       (podpis i pieczęć Oferenta) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


