FORMULARZ CENOWY

na przeprowadzenie badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia w
ramach projektu
„Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego
na lata 2014-2020
Zamawiający:
„InterPetro” Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 13,
35-105 Rzeszów
NIP: 813-30-89-380
Regon: 690693715

WYKONAWCA: ………………………………………………………….........................................
Adres

siedziby

Wykonawcy:

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

……………………….............................................................................................................
NIP: ……………………..………………..............................
Imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ...……...………………………...
…………….........................................................................................................................
Tel.: .…………………………………
e-mail: …………………………..…
Odpowiadając na zaproszenie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań
lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia, składam ofertę:
L.
p.

Nazwa

1

Ilość

Przeprowadzenie
badań lekarskich


cena

całkowita

Cena za
1 szt.
brutto

Liczba
sztuk

450
netto:

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

Wartość
zamówie
nia

450
zł

netto

(słownie:

brutto

(słownie:

…………………. złotych netto)


cena

całkowita

brutto:

…………………. złotych brutto)

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

zł

Jednocześnie oświadczam, iż:
1) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału
w postępowaniu,
2) zapoznałem/am się z treścią opisu przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,
3) jestem związany/na złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z prowadzeniem 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie 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.
Świadomy/ma/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń,
informuję/my, iż dane zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich
załączonych
do
niej
dokumentach
i oświadczeniach
są
zgodne
z prawdą.

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu Wykonawcy)

