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Załącznik nr 1 

Zamawiający 

NZOZ „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna 

ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa 

KRS 0000576627 

REGON 362521655 

NIP 6090072614 

 

Imię i Nazwisko / 

lub Nazwa Wykonawcy: 

 

Adres zamieszkania / lub Siedziba Wykonawcy:   

Województwo, powiat, 

gmina, miejscowość  

 

Ulica, nr budynku,  

kod pocztowy, poczta  

 

REGON (jeżeli dotyczy)  

NIP (jeżeli dotyczy)  

Imię i Nazwisko osoby do 

kontaktu z Oferentem  

 

Telefon   

e-mail  

 

O F E R T A    C E N O W A 

Nawiązując do Zapytania Ofertowego na usługi „Nadzoru nad realizacją projektu” w ramach 

projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości 

świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. 

Ogonek Spółka Jawna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, składam/y niniejszą ofertę: 

 

1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość  brutto  

1 2 3 

2. Cena za całość realizacji przedmiotu zamówienia  

 

 

 

Wartość całości realizacji zamówienia:  
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- wartość netto ........................... zł. (słownie: ....................................................złotych) 

- VAT ........................... zł. (słownie: ....................................................złotych) 

- wartość brutto ........................... zł. (słownie: ....................................................złotych)  

 

Oświadczam/y, że: 

− Uzyskałem/łam/liśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego 

wykonania zamówienia, 

− Zapoznałem/łam/liśmy się i akceptuję/emy treść Zapytania Ofertowego i nie 

wnoszę/simy do niego zastrzeżeń, 

− Usługę wykonam/y sam/a/i / z udziałem podwykonawcy/ców/*, 

− Akceptuję/emy wzór umowy i w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy 

się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
……………………………. 

Miejscowość, data 

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

Podpis Wykonawcy  

/ lub Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

Imię i nazwisko / lub Nazwa:  

______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania /lub siedziby:  

______________________________________________________________________ 

 

oświadczam(y), że: 

1. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia,       

2. dysponuję(emy) osobą/ami zdolną/ymi do wykonania przedmiotu zamówienia,      

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

………………………………..                                         ……………………………………………. 

Miejscowość, data                                                                                       Podpis osoby składającej oświadczenie  

/ lub Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

Imię i nazwisko / lub Nazwa:  

______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania /lub siedziby:  

______________________________________________________________________ 

Niniejszym oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z 

pełni praw publicznych oraz nie byłem/łam karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie 

ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.   

 

 

 

  

………………………………..                                         ……………………………………………. 

Miejscowość, data                                                                                       Podpis osoby składającej oświadczenie  

/ podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

(dotyczy Wykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) 

 

 

 

……………………………...     ……… ……………………... 

Pieczątka Wykonawcy                                                        Miejscowość, data 

 

LP 

 
Imię i nazwisko 

Informacja o podstawie 

dysponowania wskazaną osobą przez 

Wykonawcę / Charakter prawny 

łączący wskazaną osobę z 

Wykonawcą 

Potwierdzenie spełniania przez 

wskazaną w wykazie osobę 

wymagań przedstawionych w 

zapytaniu ofertowym 

1   

Wskazana osoba spełnia wymagania 

przedstawione w zapytaniu 

ofertowym 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 


