
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/POIR 3.3.3/2017 - Formularz ofertowy 

 

.................., dn. ........................... 

Miejscowość i data* 

........................................ 

........................................ 

.......................................... 

........................................... 

Nazwa firmy i dane teleadresowe* 

 

Oferta dla MOL SP. z o.o.  

 ul. Szkółkarska 17, 62-002 Suchy Las 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/POIR 3.3.3/2017 przedkładam ofertę cenową na zakup 

następujących elementów projektu: 

LP Wyszczególnienie elementów projektu Okres realizacji 
Wynagrodzenie 

netto w PLN* 

1 
ZDJĘCIA STUDYJNE PRODUKTÓW do katalogów. 

50 szt.   
do 5.01.2018  

RAZEM netto w PLN * 
 

RAZEM brutto w PLN  
 

 

Potwierdzam gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanym terminie. 

Termin płatności ………….. dni.* 

Oferta jest ważna ………….. dni.* 

Oświadczamy, że: 

• posiadamy uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

• posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia, 

• dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

zobowiązujemy się do przedstawienia pisemnej deklaracji innych podmiotów do udostę-

pnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

• znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 



 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami, nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

Oferty. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie zrealizować zadania w terminach oraz zgodnie z opisem 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że jeżeli Oferta naszego przedsiębiorstwa zostanie uznana za najkorzystniejszą, to 

podpiszemy z MOL Sp. z o. o. umowę/zamówienie, której/ego warunki będę zgodne z treścią 

Zapytania Ofertowego oraz złożonej przez nas Oferty, z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego 

w punkcie II b Zapytania ofertowego, dopuszczającego możliwość zmiany terminu dostawy w 

drodze aneksu do umowy/zamówienia. Podpisanie umowy nastąpi w terminie i miejscu 

ustalonym wspólnie przez MOL Sp. z o.o. i nasze przedsiębiorstwo w okresie ważności naszej 

Oferty. 

4. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo i kapitałowo z MOL SP. z o. o. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między MOL Sp. z o. o. lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu MOL Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w 

imieniu MOL Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a naszą firmą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawaniu z naszą firmą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 

 

 

.............................................. 

Imię i nazwisko wystawcy oferty* 

*informacje obligatoryjne 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potwierdzenie odbioru oferty przez Zamawiającego  (w przypadku dostarczenia osobiście) 

 

________________________________________________________data, pieczęć imienna, firmowa i podpis 


