Projekt IMOTECH współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego.

……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy

data

………………………………………………………………………
adres Wykonawcy

………………………………………………………………………
NIP Wykonawcy

……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu
nr FSD-6/RMT-1/2012: „IMOTECH – poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku
Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki: Politechniką Śląską, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A,
NIP: 631-020-07-36
Nie posiadam powiązań 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,
polegającymi
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.

……………………………………………
podpis Wykonawcy

Projekt IMOTECH współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego.

OFERTA
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych
równowartości kwoty 14 000 Euro
na ................................................................
.....................................................................
.....................................................................

1.
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
...................................................................................................................................................
.....................................................................
NIP: .....................................................................................................
REGON: ..............................................................................................
Numer rachunku bankowego: ..............................................................
2.
Oferujemy:
a)
wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: .................................. zł, a
wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ..............
...............................zł.;
b)
termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni, licząc od dnia otrzymania
zamówienia/podpisania umowy;
c)
okres gwarancji: ............................
d)
warunki płatności: .........................
3.
Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4.
a)
b)
c)

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………........................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

....................................., dnia ............................, 20... roku.

.............................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

