OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym z dnia 25.01.2017 r. na:
Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji przystanku komunikacji samochodowej w
Szczuczynie przy ul. Sobieskiego, dz. nr ew. 1162/9 oraz częściowo 1150 i 457.

oświadczam, że pomiędzy:
…………………….…………………………………………………………….………………………………………………
(imię i nazwisko Oferenta/ki, adres zameldowania, PESEL i dane prowadzonej działalności
gospodarczej, jeśli dotyczy)

a Zamawiającym ,
nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w
niniejszym postępowaniu.
Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub
osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem/ką, polegające w szczególności na:
1.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

4.

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.

..............................................., dnia ...........................
miejscowość

.........................................................
podpis Oferenta/ki

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP**): ………………………………………….
REGON**):.............................................
tel.**):………………………………………..
fax**): .....................................................
adres e – mail**): ....................................

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY
Zamawiający:
Gmina Szczuczyn
ul. Plac 1000 lecia 23
19-230 Szczuczyn

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2017r. na zadanie pn; Opracowanie dokumentacji
technicznej rewitalizacji przystanku komunikacji samochodowej w Szczuczynie przy ul. Sobieskiego, dz. nr ew.
1162/9 oraz częściowo 1150 i 457.
Ja/My, niżej podpisany/i, ......................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: .................................................................................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
Netto: …………………………………..zł
/słownie netto/ ……………………………………………………………..
VAT: ……………………………………. zł
/słownie VAT/ ……….....................................................................................................................................
Brutto: ……………………………………… zł
/słownie brutto/ ……………………………………………..
1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ………………………………
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia do zaprojektowania w/w zadania.

......................................................
miejscowość i data
................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/
1)

niewłaściwe skreślić

