Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2019

OFERTA
Ja niżej podpisany(a), upoważniony(a) do reprezentowania Wykonawcy:
Nazwa wykonawcy
Adres
PESEL
REGON
NIP
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
e-mail
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2019 składam ofertę na usługę cateringową –
wyżywienie dla dzieci w wieku 3-5 lat - w ramach projektu „Edukacja przedszkolna- Inwestycją
w przyszłość dziecka w Gminie Suchy Las” realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Nr osi Priorytetowej 8. Edukacja,
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja
przedszkolna. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu.
Oferowana cena brutto za realizację
1 osobodnia usługi

………………………….. PLN

Oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym
stanowiącym podstawę niniejszej oferty.
Okres związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni.
Imię i nazwisko Oferenta
……………………………..
Data i podpis

1

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁANIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA
W POSTĘPOWANIU NR 1//2019
Działając w imieniu
………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych
ustawowo1.
2. Posiadamy doświadczenie.
3. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. 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.
8. 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.
9. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Imię i nazwisko Oferenta
………………………………..
Data i podpis

1

Skreślić jeśli nie dotyczy
Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy
3
Skreślić jeśli nie dotyczy
4
Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy.
2

2

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB
KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Działając w imieniu
……………………………………………………………………………………………………

oświadczam,

że:
1. ………………………………….………….… nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym – EDUBOX Emilia Grzęda
2. Nie istnieją powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, 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.
Imię i nazwisko Oferenta
………………………….
Data i podpis
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