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FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 

Działając w imieniu firmy .................................................. składam ofertę na realizację usługi opracowania 

strategii promocji e-usługi na potrzeby realizacji projektu pn.: „Stworzenie innowacyjnej platformy  do 

projektowania i zarządzania sklepami internetowymi”. 
 

OFEROWANA CENA 

DZIAŁANIE   
Oferowana                               
cena netto 

Stawka VAT 
Oferowana                       
cena brutto 

Usługa opracowania strategii promocji 
e-usługi „Innowacyjnej platformy do 
projektowania  i zarządzania sklepami 
internetowymi 

.   

 

Jednocześnie oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym 

stanowiącym podstawę niniejszej oferty. 

Okres związania niniejszą ofertą wynosi .............. dni. 

Warunki płatności: przelew na wskazany rachunek bankowy z odroczonym terminem płatności ................... dni. 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU 
WYKONAWCY 

DATA I PODPIS 

 

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

 

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

 
PIECZĘD FIRMOWA 
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OŚWIADCZENIE OFERENTA 

Działając w imieniu firmy ............................................................. oświadczam, że: 

1. Posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo
1
. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

6. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
2
. 

7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej
3
 nie został 

prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
4
. 

8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

9. Nie pozostajemy w  takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, który mógłby budzid 

wątpliwości co do bezstronności wyboru wykonawcy, w szczególności: 

 nie uczestniczymy w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej a 

Zamawiający nie uczestniczy w naszej spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
5
, 

 nie posiadamy udziałów lub co najmniej 5 % akcji w spółce Zamawiającego, a Zamawiający nie 

posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji w naszej spółce
6
, 

                                                           

 
6 Skreślid, jeśli nie dotyczy. 
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 członkowie organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenci, pełnomocnicy naszej spółki nie 

pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u 

Zamawiającego i odwrotnie
7
, 

 nie pozostajemy z Zamawiającym w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli i odwrotnie
8
. 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU 
WYKONAWCY 

DATA I PODPIS 

 

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

 

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

 
PIECZĘD FIRMOWA 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 


