
 

Załącznik nr 1 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta dla Cloud Technologies S.A. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 10.12.2018r. 
w związku z projektem pt. „Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A” składam 
niniejszą ofertę na wykonanie ww. zamówienia i zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie, 
zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, mając na względzie cel i 
charakter Projektu oraz uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy UE. 

 

1. DANE OFERENTA 

Nazwa  

Adres  

Telefon  

E-mail  

KRS (jeśli dotyczy)  

NIP  

REGON  

 

2. WARUNKI OFERTY 

 

L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CENA NETTO CENA BRUTTO 

1. Serwer (4 sztuki) 
  

Słownie: Słownie: 

W przypadku braku zainteresowania daną pozycją należy wpisać 0,00. 

Termin ważności oferty: 60 dni. 

  



 

3. OŚWIADCZENIA OFERENTA 

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) Oferent zna, spełnia i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym 
oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie, ponadto uzyskał niezbędne informacje 
do przygotowania oferty. 

2) Oferent oświadcza, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług. 

3) Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 3.2.1 zapytania. 

4) Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5) Oferent posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązuje się do 
zapewnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 

6) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

7) Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego 
upadłości. 

8) Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

9) Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

10) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizacji 
zamówienia. 

11) Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu 
Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i 
realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w 
szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co 
najmniej 5% 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 Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

………………………………………….. 

data i podpis 


