
 

B5 Sp. z o.o. 
ul. Braci Raczyńskich 6 

87-720 Ciechocinek 

NIP: 1231275832 
REGON: 146555868 

recepcja@lazienkiresort.com  
 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr 1/z4-ria/2018 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: 

1) Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności firmy B5 Sp. z o.o. z Ciechocinka poprzez znaczącą 

dywersyfikację oferty usługowej w zakresie rehabilitacyjno-rekreacyjnym”. 

2) Zamawiający: B5 Sp. z o.o., ul. Braci Raczyńskich 6, 87-720 Ciechocinek, NIP: 1231275832. 

3) Nr zapytania ofertowego: 1/z4-ria/2018 z dnia 27.02.2018 r. dotyczące wyboru Wykonawcy prac  

o charakterze remontowo-adaptacyjnym - Prace adaptacyjne. 

 

Dane Oferenta: 

Pełna nazwa Oferenta 

 

 

 

Ulica, nr domu, nr lokalu:  

Miejscowość i kod pocztowy:   

NIP:  

REGON:  

E-mail do kontaktu:  

Telefon do kontaktu:  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu  

z Zamawiającym: 

 

 

Oferta cenowa:  

Cena brutto (zł) 

 

 

………………………….. zł netto 

………………………….. zł VAT (stawka ..... %) 

………………………….. zł brutto 

 

*słownie łączna kwota zamówienia:  

.........…………………………..……...................................... 

................................................................... zł brutto. 

Termin wykonania prac (dni)  

..................... dni. 

 

 

 

 



 

B5 Sp. z o.o. 
ul. Braci Raczyńskich 6 

87-720 Ciechocinek 

NIP: 1231275832 
REGON: 146555868 

recepcja@lazienkiresort.com  
 

Oświadczenia oferenta:  

W związku z dobrowolnym uczestnictwem w procedurze wyboru Dostawcy, określonego w zapytaniu 

nr 1/z4-ria/2018 z dnia 27.02.2018 r. oświadczam, że: 

1) zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  

w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot 

zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.  

2) zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę  

do nich żadnych zastrzeżeń.  

3) spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.  

4) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

5) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;  

6) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  

7) uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  

a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.  

8) podane przeze mnie/nas dane są zgodne z prawdą i znane są nam sankcje wynikające z art. 233  

par. 1 kodeksu karnego.  

9) nie jestem zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 chyba, że nie zachodzi konflikt 

interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).  

10) nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

11) pomiędzy mną/reprezentowanym podmiotem, a Zamawiającym nie istnieją wzajemne powiązania 

osobowe lub kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. 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 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa  

lub nie został określony przez IZ PO, 

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 lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

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

 

 

................................................ 
Miejscowość i data Pieczątka i podpis Oferenta 

 


