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Załącznik nr 1 Formularz cenowy 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Odpowiedź na rozeznanie rynku  z dnia  02.12.2019 r. na zapewnienia cateringu podczas szkoleń zawodowych 
w ramach realizacji projektu „Kwalifikacje przyszłości II”  

 

Nazwa i adres Oferenta 
 

 
 
 
 
 

Numer telefonu 
 

 Adres e-mail  

 
  

W odpowiedzi na rozeznanie rynku przedstawiamy naszą propozycję cenową : 

Lp. Usługa Cena jednostkowa brutto na 
osobę(zł) 

Szacowana liczba 
osób  

Wartość usługi  
brutto(zł) 

(3x4) 

 2 3 4 5 

1. Zapewnienie cateringu tj. zupę oraz II danie 
obiadowe 

  
60 

 

Razem  

 

Oświadczam, że cena podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w 
przypadku wyboru niniejszej oferty. Deklaruję, że cena oferty za przedmiot zamówienia jest ostateczna i nie ulegnie 
zmianie w trakcie trwania umowy. 

Oświadczam, iż uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania właściwej oferty.  

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wyrażamy zgodę 
na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. 
Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.). 

 

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

 

     (miejscowość i data)                                           (podpis i pieczęć osoby upoważnionej    do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 2  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

.............................................  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
Oświadczam /oświadczamy*, że spełniam /spełniamy* warunki dotyczące:  
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
   
2) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;  
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
    wykonania zamówienia;  
 
4) znajduję się/ znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
    wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
Miejscowość: ........................................  
 
 
Data:............................................  
 
 
 
 
              ……………………………………………………..  
        (podpis -podpisy)  
            (pieczątka imienna –pieczątki imienne)*  
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  

.............................................  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)  
  
 

 
 
 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
 
Oświadczam/oświadczamy*, że nie jestem /nie jesteśmy* powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. 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. 
 
            
 
Miejscowość: .........................................  
 
 
Data:.......................................................  
 
      
              …………………………………….  
   
             (podpis / podpisy)  
                        (pieczątka imienna / pieczątki imienne)*  
 

*niepotrzebne skreślić 
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