Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
dla zapytania ofertowego
Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła
w ramach projektu „Spotkania z kulturą ludową w Sadownem”

Zamawiający:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne
ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne
Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………..………………………...…
Adres Wykonawcy:…………………………………………………..…………………………
Osoba do kontaktu:…………………………………………………..…………………….……
Nr tel.:……………………………………………………………..….…………………………
E-mail:………………………………………………………………..………………………....
NIP:…………………………………………………………………………………..…………
Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto: …………………… zł
(słownie: ......................................................................................................................... złotych)
w tym: VAT =........ % j. t.j.: ............................. złotych,
cena netto: ........................................ złotych
w tym:
- część I: ……………….……….….. zł brutto
- część II: ………………...…….…... zł brutto
Oświadczamy, że cena podana powyżej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku
z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy jakichkolwiek
zastrzeżeń do możliwości jego realizacji oraz zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego, określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania
oferty oraz, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy oraz że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu,
akceptujemy powyższe dokumenty, nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a także przyjmujemy
warunki tam zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert,
wyznaczonego przez Zamawiającego.
W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: do 15.02.2021 r.

…………………………., dnia ……...……..

…………….................………………
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła
w ramach projektu „Spotkania z kulturą ludową w Sadownem”

W imieniu Wykonawcy
……………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..……………………
(nazwa, adres Wykonawcy)

oświadczam(y), że spełniam(y) wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

……………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………..
(podpis)

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W imieniu Wykonawcy
……………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..……………………
(nazwa, adres Wykonawcy)

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
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.
Oświadczam(y) jednocześnie, że wobec Wykonawcy na dzień składania oferty brak jest
podstaw do wykluczenia mnie z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego gdyż nie otwarto wobec niego likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

……………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………..
(podpis)

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 4

KOSZTORYS OFERTOWY
Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła
w ramach projektu „Spotkania z kulturą ludową w Sadownem”
Część I. Formy gipsowe do gliny
L.p.
1.

Przedmiot zamówienia

Cena netto (zł)

Forma gipsowa Talerz

Ilość

Wartość netto (zł)

Wartość brutto (zł)

4 szt.

Kwadratowy duży
2.

Forma półkula

4 szt.

do wyklejania
3.

Forma paterka owalna

4 szt.

do wyklejania
4.

Forma gipsowa misa

4 szt.

5.

Forma Gips Misa duża

4 szt.

płytka
Razem:

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Część II. Narzędzia, sztalugi i antyramy
L.p.

Przedmiot zamówienia

Cena netto (zł)

Ilość

1.

Zestaw narzędzi do ceramiki

2 kpl

2.

Zestaw pędzli artystycznych

10 kpl

3.

Gilotyna do papieru z trymerem

1 szt.

4.

Sztaluga drewniana duża trójnóg

10 szt.

5.

Sztaluga drewniana mała stołowa

10 szt.

6.

Antyrama

20 szt.

7.

Antyrama

20 szt.

Wartość netto
(zł)

Wartość brutto
(zł)

Razem:

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
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