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Załączniki nr 1-3 do Zapytania ofertowego nr 21/POIR/2022 
  

w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym 
monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach” 

 
realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
 

przedmiot: dostawa wyposażenia warsztatu i stanowiska obróbki końcowej wsadu 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
nr 21/POIR/2022 

 

(pieczęć firmy)            ……………………………. 
miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 
My, niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

Nazwa   ............................................................................................................................. 

Siedziba  ............................................................................................................................. 

NIP:   .................................................................  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2022 na dostawę wyposażenia warsztatu i stanowiska obróbki 
końcowej wsadu na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym 
monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach, składam/składamy* 
następującą ofertę: 
 

1. Zobowiązuję/zobowiązujemy* się dostarczyć przedmiot zamówienia za cenę: 

 

Lp. A. Urządzenia myjąco-czyszczące Cena jednostkowa 
netto [w PLN] 

Ilość sztuk Wartość netto  
[w PLN] 

1 Odkurzacz przemysłowy  1  

2 Myjka ciśnieniowa  1  

RAZEM 
 

 

 

Lp. 
B. Zestaw do wytapiania cynku w obróbce 

końcowej 
Cena jednostkowa 

netto [w PLN] 

Ilość sztuk Wartość netto  
[w PLN] 

1 Zestaw do cięcia acetylen tlen  1  

RAZEM 
 

 

 

Lp. C. Elektronarzędzia Cena jednostkowa 
netto [w PLN] 

Ilość sztuk Wartość netto  
[w PLN] 

1 Szlifierka kątowa  15  

2 Wiertarka udarowa  15  

3 Akumulatorowa szlifierka kątowa  3  

4 Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa  3  

5 Szlifierka prosta  1  

RAZEM 
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Osobą do kontaktów z zamawiającym jest: ....................................................................................................................... 

1. Numer telefonu:  .................................................................  

2. Adres e-mail:  .................................................................  

 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam(y), że prowadzę(dzimy) działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz posiadam(y) 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 

2. Oświadczam(y), że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, oraz uzyskałem/am informacje 
niezbędne do przygotowania oferty i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń uniemożliwiających poprawne 
wykonanie umownego zakresu dostawy 

3. Oświadczam(y), że wymagania stawiane Wykonawcy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń 
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do wykonania zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

4. Oświadczam(y), że dostarczone Urządzenia będą fabrycznie nowe. 
5. Oświadczam(y), że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres 

realizacji (wykonania) zamówienia. 
6. Oświadczam(y), że załączony opis techniczny przedmiotu zamówienia jest zgodny z wymogami technicznymi i 

technologicznymi określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr 21/POIR/2022. 
7. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonany będzie w określonym w Zapytaniu Ofertowym nr 

21POIR/2022 w terminie. 
8. Oświadczam(y), że zawarty w Zapytaniu Ofertowym nr 21/POIR/2022 projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 

akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przyjmujemy do wiadomości, że 
postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom. 

9. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym nr 
21/POIR/2022. 

10. Potwierdzam, że nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 
11. Oświadczam(y), że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ..........…….., które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 
takie nie mogą być ogólnodostępne. 

 
 
 

........................................................................................................... 
Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

Załączniki 

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z Zapytania Ofertowego nr 21/POIR/2022, 
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 

1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy według wzoru z załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego 
2. wypełnione i podpisane „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia” według wzoru z załącznika nr 2 do 

Zapytania ofertowego 



 

4 

3. wypełnione i podpisane „Oświadczenie o sytuacji finansowej Wykonawcy” według wzoru z załącznika nr 3 do Zapytania 
ofertowego 

4. wypełniony i podpisany Oświadczenie RODO według wzoru z załącznika nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego 
5.  opis techniczny oferowanych urządzeń 
6. ................................................................................................................................... 

 
 

Oświadczam(y), że oświadczenia i dokumenty składające się na niniejszą ofertę opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na 
dzień jej składania.  

 

........................................................................................................... 
Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  
nr 21/POIR/2022 

 
 

(pieczęć firmy)            ……………………………. 
miejscowość, data 

 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia dotyczącego dostawę wyposażenia warsztatu 
i stanowiska obróbki końcowej wsadu na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania 
jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. 
w Małomicach” (POIR.03.02.02-00-1902/20) oświadczam(y), iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem 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, 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 lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e) powiązaniu z tytułu pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogło to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
Ponadto, oświadczam(y), iż nie wykonywałem/wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych 
z przygotowaniem prowadzonego postępowania wyboru wykonawcy i nie posługiwałem/nie posługiwaliśmy się 
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

 
 
 

........................................................................................................... 
Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

nr 21/POIR/2022 
 

 
 

(pieczęć firmy)            ……………………………. 
miejscowość, data 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia w postępowaniu nr 21/POIR/2022 dotyczącym dostawy wyposażenia warsztatu i stanowiska obróbki 
końcowej wsadu na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym 
monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach” (POIR.03.02.02-00-
1902/20) 

 

 

........................................................................................................... 
Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 


