
Łomża dn………………  Załącznik nr 1

Nazwa i adres  Oferenta

…………………………………

…………………………………

………………………………….

…………………………………. Zamawiający

MONTMAY SP. Z.O.O. 

ul. Henryka Sienkiewicza 10 lok.24 

18-400 Łomża

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Granty na Innowację „ na wykonanie  zamówienia

dotyczącego : 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

……………………złotych netto , słownie………………………………………………………………

……………………złotych brutto, słownie………………………………………………………………

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……………………………………………………………….pkt ……………………………………

1.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  zamówienia,  przyjmujemy  te  warunki  i  nie

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania

oferty,

2. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Podpis i pieczątka Oferenta

……………………………………….



Łomża dn………………

Załącznik nr 2

Nazwa i adres  Oferenta

…………………………………

…………………………………

………………………………….

…………………………………. Zamawiający

MONTMAY SP. Z.O.O. 

ul. Henryka Sienkiewicza 10 lok.24 

18-400 Łomża

OŚWIADCZENIE

„Granty na Innowację „

Uczestnicząc w postępowaniu ofertowym……………………………………………………….

jako  osoba  upoważniona  do  reprezentowania  Oferenta  ,  oświadczam,  iż  nie  jestem  podmiotem

powiązanym osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym tj:

a) nie uczestniczę w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) nie pozostaję 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. 

Podpis i pieczątka Oferenta

……………………………………….



Łomża dn………………

Załącznik nr 3

Nazwa i adres  Oferenta

…………………………………

…………………………………

………………………………….

…………………………………. Zamawiający

MONTMAY SP. Z.O.O. 

ul. Henryka Sienkiewicza 10 lok.24 

18-400 Łomża

OŚWIADCZENIE

„Granty na Innowację „

Uczestnicząc  w  postępowaniu  ofertowym  ………………………………………………….,

jako osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, oświadczam, że:

- prowadzę działalność gospodarczą, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw

bądź  usług  objętych  zapytaniem  ofertowym  oraz  posiadam  faktyczną  zdolność  do  wykonania

zamówienia  w  tym  między  innymi  dysponuje  prawami,  potencjałem  technicznym  i  osobowym

koniecznym do wykonania tego zamówienia .

Podpis i pieczątka Oferenta

……………………………………….


