
  

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZO-9/2015 
 
   r. 

Nazwa Wykonawcy /stempel/  miejscowość, data 

   
adres   

   
miejscowość   

   
telefon/ fax   

   
adres e-mail   

 

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro 

w odpowiedzi na zaproszenie Parku Narodowego „Ujście Warty” na złożenie oferty do postępowania pn: 
dostawa odzieży mundurowej i odzieży bhp dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”, 
składamy następującą ofertę: 
 

1. Nazwa wykonawcy: 

2. Adres Wykonawcy: …………..………………………………………………..……………….. 

3. NIP …………………………………. 

4. Regon: ………………………………..; 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

6. za Cenę netto: …………………. zł (słownie: ………………………………………………………..) 

7. Podatek VAT: …% wartość ………… zł (słownie zł …………………………………….……… 

8. Cenę brutto: ………………… zł (słownie zł …..……………………………………..…………) 

9. Szczegółowe ceny poszczególnych asortymentów załączam do oferty. 

10. Termin realizacji zamówienia:  

11. Okres gwarancji:  przelew 30 dni 

12. Termin i forma płatności  

13. Miejsce i termin złożenia oferty:  

14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :  Monika Opalińska 

15. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim. 

16. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

Miejscowość dnia : ………………………… 

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

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

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

pieczątka wykonawcy 

 



  

 załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr ZO-9/2015 
 

 
 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy  

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

Adres Wykonawcy  
  ...............................................................................................................................................................   
 
Nr telefonu ........................................................ nr faxu. ..................................................................................  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Park Narodowy „Ujście Warty” 

Chyrzyno 1 

69-113 Górzyca 

OŚWIADCZAM(Y), że: 

W postępowaniu pt.: dostawa odzieży mundurowej i odzieży bhp dla pracowników Parku Narodowego 
„Ujście Warty” 

 
 

Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z z niżej wymienionych przyczyn: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

  

 

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

 (miejscowość i data) (podpis osoby uprawnionej) 

 



  

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr ZO-9/2015 
 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy  

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

Adres Wykonawcy  
  ...............................................................................................................................................................   
 
Nr telefonu ........................................................ nr faxu. ..................................................................................  

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Park Narodowy „Ujście Warty” 

Chyrzyno 1 

69-113 Górzyca 

 

OŚWIADCZAM(Y), że: 

W postępowaniu pt.:  dostawa odzieży mundurowej i odzieży bhp dla pracowników Parku Narodowego 
„Ujście Warty” 

 

Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z niżej wymienionych przyczyn: 

 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 

podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym 

mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

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

 (miejscowość i data) (podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


