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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 24/2022
Zamawiający:
WASTECH recycling spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krakowiaków 68-70, 02-255 Warszawa
NIP: 9512187360, REGON: 140569600
KRS: 0000260642

Przedmiot oferty: „Dostawa podzespołu wibracyjnego podajnika dozującego”
zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu nr 24/2022.

Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa podmiotu .........................................................................................
NIP ...................................................................................................
Adres ......................................................................................
Adres poczty elektronicznej ...........................................................................
Numer telefonu .......................................................................................

1) Cena netto zamówienia wynosi ...........................................................
słownie:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
podatek
VAT
w
wysokości:
.............................................%,
.................................................................................

tj.

Cena brutto zamówienia wynosi .......................................................... słownie:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2) Termin dostawy wynosi ……………….tygodni od dnia złożenia zamówienia.
3) Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres ……. miesięcy.
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4) Oświadczamy, że ceny brutto określone w pkt. 1) zawierają wszystkie koszty, jakie
poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się za
związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
6) Oświadczamy, iż znamy i akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w
zapytaniu ofertowym oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
7) Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu i nie występują podstawy
do wykluczenia.
8) Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Za
wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:
- powiązany lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z
Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w
takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności
pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do
drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także
poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi
- będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do
Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014
- będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust.
2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9) Oświadczamy, iż posiadamy środki finansowe / zdolność kredytową do realizacji
przedmiotu zamówienia.
10) Jestem świadomy/Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
11) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu
składania ofert.
…………………………………………………………………………………………
(pieczątka, data, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o poufności
Miejscowość: …………….……………., data: …………………
Nazwa Wykonawcy:
………………………………….........................
Adres siedziby Wykonawcy:
………………………………….........................
NIP Wykonawcy: …………………………………...

Do Zamawiającego:
Wastech recycling Sp. z o.o.
Ul. Krakowiaków 68-70
02-255 Warszawa
NIP: 9512187360

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
W związku z przygotowaniem przez Wykonawcę oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr
24/2022 z dnia 13.07.2022 r. dotyczące dostawy podzespołu wibracyjnego podajnika dozującego,
Wykonawca zobowiązuje się traktować ujawnioną dokumentację projektową oraz wszelkie materiały i
informacje otrzymane w związku z przygotowaniem przez Wykonawcę ww. oferty jako informacje poufne i
wykorzystywać je jedynie w celu przygotowania oferty skierowanej do Zamawiającego oraz ewentualnej
przyszłej współpracy, a także nie ujawniać ich osobom trzecim, ani osobom z firmy Wykonawcy, które nie są
bezpośrednio zaangażowane w prace nad ofertą. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy
wszystkich pracowników i współpracowników Wykonawcy.
W przypadku niedotrzymania warunków niniejszego zobowiązania, Wykonawca zobowiązuje się pokryć
wartość wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy, w tym
także pokrycia korzyści utraconych przez Zamawiającego.

…………………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

