
 

 

 …………………………..  

(miejscowość, data)  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

(nazwa, adres, NIP, e-mail Oferenta)  

  

SŁAWOMIR WASILEWSKI 

KEWA PPH 

UL. Pływacka 11 

05-800 Pruszków  

OFERTA  

  

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/B/2017 z dnia 19.07.2017, które wpłynęło 

mailem/pocztą/osobiście/inne* w dniu …………………..., dotyczące projektu pt. „Opracowanie i  

wdrożenie strategii biznesowej w zakresie wzrostu internacjonalizacji wskazującej zmianę modelu 

biznesowego KEWA PPH” w ramach Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja 

przedsiębiorstw, Typ projektów:  Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu 

towarów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup 

usług związanych z wykonaniem baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją – 

Rynek Hong Kong.  
*niepotrzebne skreślić  

  

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w 

ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2017 zgodnie z poniższą ofertą:  

  

  

 

  

 

  

  



a) Cena  

   
1  Zakup usług związanych z wykonaniem baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego 

konfiguracją – Rynek Hong Kong. 
  

  

CENA NETTO: ………………..……… 
waluta: …………  

  

  

  

CENA BRUTTO: ……………..……… 
waluta: ……….…  

  

2 Zakup usług związanych z wykonaniem baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego 
konfiguracją – Rynek Hong Kong. 

  

  

CENA NETTO: ………………..……… 
waluta: …………  

  

  

  

CENA BRUTTO: ……………..……… 
waluta: ……….…  

  

  

b) Termin płatności: ………………………………………………………………………….…. (liczba dni 

kalendarzowych)  

  

Termin ważności oferty: ……………………………………………..………… dni kalendarzowych od ustalonej daty 

składania ofert (minimum 30 dni).  

    

1. Oświadczam, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przedmiotem 

zapytania ofertowego.  

  

  

……………………………………….  

(CZYTELNY podpis)  

  

2. Oświadczam, iż posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  



  

  

……………………………………….  

(CZYTELNY podpis)  

  

3. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

  

  

……………………………………….  

(CZYTELNY podpis)  

  

4. Oświadczam, iż posiadam zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie 

zamówienia.  

  

  

……………………………………….  

(CZYTELNY podpis)  

  

5. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

(Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą 

(Oferentem), 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 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.  

e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.  

  

………………………………  

(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)  


