
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 03.09.2019 r.  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

  Archidiecezja Białostocka 
  ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok 

 
II. DANE OFERENTA 

1. Pełna nazwa firmy  ................................................................................................. 
2. Siedziba ................................................................................................................. 
3. REGON .................................................................................................................. 
4. NIP ....................................................................................................................... 
5. Telefon, fax ............................................................................................................ 
6. E-mail.................................................................................................................... 
7. Osoba upoważniona do kontaktów ............................................................................ 

 
III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamówienie dotyczy dostawy gablot ekspozycyjnych zgodnych z następującymi wytycznymi: 

Wymiary*: 
 

Ilość 
(szt.) 

Cenna netto (zł)  VAT Cenna brutto (zł) 

110 x 95 x 20 x 70 cm  1 szt.    
110 x 80 x 20 x 70 cm  6 szt.    
95 x 65 x 20 x 70 cm 1 szt.    

90 x 75 x 20 x 70 cm  1 szt.    

90 x 65 x 20 x 70 cm 1 szt.    

80 x 65 x 20 x 70 cm 8 szt.    
70 x 55 x 20 x 70 cm 2 szt.    

RAZEM    
*szerokość x głębokość x wysokość kopuły x wysokość podstawy (w cm) 
 

IV. Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w 
niniejszym Formularzu Ofertowo-Cenowym, na warunkach określonych w Zapytaniu 
Ofertowym nr 2/RPO/2019 z dnia 03.09.2019r.. 

V. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania 
oferty. 

VI. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez 30 dni od daty jej złożenia. 
 
 
 
 
 
 
…………………………….…………………… …………………………………………………………………………. 
 (Data, miejscowość)     (Pieczęć i podpis i oferenta) 
 
 
  
  



 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczam co następuje: 

1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z: 

1) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości; 

2) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

3) prawomocnym skazaniem 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 przez właściciela (w przypadku osób jednoosobowo 
prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki jawnej), partnerów (w przypadku 
spółki partnerskiej), komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowej oraz Spółki 
komandytowo-akcyjnej), urzędującego członka organu zarządzającego (w przypadku osób 
prawnych); 

4) sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

5) brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego do wykonania 
zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej nie zapewniającej 
wykonania zamówienia; 

6) wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

7) złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

8) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

 

Ponadto oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym, rozumianym jako 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 10% udziałów lub akcji, 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………..….  
(Pieczęć i podpis i oferenta) 

 

 


