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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
Do: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HUBERT NIEDZIAŁEK 
Piotrawin 95; 24-335 Łaziska  
NIP: 717 180 94 33  
REGON: 060460723 
           
Dot. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 21.11.2016r. 

 
 
FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta dla PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HUBERT NIEDZIAŁEK w 

odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 21.11.2016 roku dotyczące 

wykonania usługi audytu budynku: 

1. Budynek usługowy położony przy  ul. Ulanowskiej 90 w Rudzie, 23-300 
Janów Lubelski,  dz. nr ew. 1758,  
woj.: lubelskie 
pow. janowski 
gm. Janów Lubelski 

 

związanego z planowaną realizacją projektu pt. W związku z planowaną 

realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Termomodernizacja i remont 

budynku usługowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 

Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 5.1 Poprawa efektywności 

energetycznej przedsiębiorstw (konkurs nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16) 

składam niniejszą ofertę na wykonanie ww. zamówienia i zobowiązuję się 

wykonać przedmiotowe zamówienie, zgodnie z wszystkimi warunkami 

określonymi w zapytaniu ofertowym, mając na względzie cel i charakter 

projektu oraz uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy UE. 

 

 

2. DANE OFERENTA 

Nazwa  
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Adres   

Adres dla 

korespondencji 
 

Tel./Fax  

E-mail  

Nr KRS (jeśli 

dotyczy) 
 

NIP  

REGON  

 

 

 

3. WARUNKI OFERTY 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Cena 

netto  

Cena 

brutto 

W tym VAT 

(zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami 

prawa) 

1. 

Opracowanie Audytu Energetycznego 
dla budynku: 
  
1. Budynek usługowy położony przy 

ul. Ulanowskiej 90 w Rudzie,  
23-300 Janów Lubelski, dz. nr ew. 
1758,  
woj.: lubelskie 
pow. janowski 
gm. Janów Lubelski 
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4. PARAMETRY I PODSUMOWANIE OFERTY 

ŁĄCZNIE 

CENA 

NETTO 

 

ŁĄCZNIE 

CENA 

BRUTTO 

 

Słownie cena 

brutto 

 

Termin 

wykonania 

przedmiotu 

zamówienia 

 

 

 

Termin ważności oferty wynosi minimum 60 dni od daty wystawienia oferty. 

 

 

 

4. OŚWIADCZENIA OFERENTA  

 

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

2. Oferent zna, spełnia i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  

w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym 

zakresie, ponadto uzyskał niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oferent oświadcza, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, 

jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym 

należny podatek od towarów i usług. 

4. Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia w terminie zadeklarowanym w ofercie i nie później 

niż do dnia 30.01.2017. 
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5. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

6. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu 

zamówienia. 

7. Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

8. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego, ani nie 

ogłoszono jego upadłości. 

9. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

10. Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

11. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

niezakłóconą realizację zamówienia. 

12. Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym,  

z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi 

u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub 

uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji 

zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania 

polegają 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 lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności tych osób. 

 

 

 

5. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

 

NAZWA DOKUMENTU Krótki opis (nazwa) i numer strony 
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Zapytanie ofertowe  
(parafowane przez Oferenta)  

Parafowane zapytanie ofertowe, str. …….. 
 

Odpis z KRS (wydruk 
CEIDG) lub innego rejestru 

 

Odpis z  …….. , str. ……... 

Wykaz doświadczenia 
związanego z przedmiotem 
zamówienia  

str. …………………. 

dowody potwierdzające, że 

zamówienia przy realizacji 

których wykonawca zdobył 

wymagane doświadczenie, 

zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

Dokumenty muszą być 

wystawione przez 

zamawiającego/odbiorcę 

zamówienia. 

 
 

………………………………………. ,  

str. ………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

data i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 




