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CKZŁ.271.20.2020
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
- Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0048/19-00
Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar
kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
adres e-mail: ……………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego:
Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
Zobowiązanie Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w
Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10, według wskazań Zamawiającego.
za cenę za całość zamówienia:
Brutto: ………………………………................................................
słownie: .................................................................................................................................................................
stawka % podatku VAT .........................................
o charakterystyce zgodnej z wymogami Zamawiającego.
1.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podatki
obowiązujące na terenie Polski (w tym podatek VAT).
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2.

Termin płatności: do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury /
rachunku.

3.

Termin realizacji zamówienia:

Skrócenie terminu realizacji zamówienia o: ……..…….…….. dni (ilość dni skrócenia
od 0 do 15).
4.

Oświadczam, że udzielam na przedmiot zamówienia: ……………………….okresu gwarancji,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia bez uwag, o ile z karty gwarancyjnej nie wynika dłuższy okres gwarancji (z
zastrzeżeniami Zamawiającego) .

5.

Oświadczam, że udzielam na wyszczerbienia porcelany – talerzy – poz. budż. 73
załącznika 7a: ……………………….okresu gwarancji, liczonego od dnia podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.

6.

Oświadczam, że udzielam na piec konwekcyjno – parowy …………………. okresu gwarancji,
liczonego od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

7.

Oświadczam, że udzielam na meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej ………………….okresu
gwarancji, liczonego od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy
bez uwag

8.

Oświadczam że, udzielam rękojmi na przedmiot zamówienia: na okres ………..………. miesięcy
liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.

Oświadczam, iż nie wypełnienie w/w punktu w zakresie rękojmi, oznacza udzielenie rękojmi na okres
12 miesięcy.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam ponadto, 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 publicznego w niniejszym postępowaniu.
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, str. 1).
1)

Oświadczam, że jesteśmy*:
 mikro przedsiębiorstwem**
 małym*** lub średnim przedsiębiorstwem****
 dużym przedsiębiorstwem
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** mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
*** mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i
który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
**** średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i
który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
- Ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1292 ze zm.)
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….....................................................................
.................................................................................................................................................................................

Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________
imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data
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CKZŁ.271.20.2020
Załącznik nr 2
Wykonawca
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Doposażenie pracowni
gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10, prowadzonego przez
Powiat Łęczycki, Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99100 Łęczyca oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu
ofertowym.

_________________________________
Miejscowość, data
_____________________________________
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
_________________________________
Miejscowość, data

_____________________________
(podpis)
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CKZŁ.271.20.2020
Załącznik nr 3

Wykonawca
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Doposażenie pracowni
gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10, prowadzonego przez
Powiat Łęczycki, Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99100 Łęczyca oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

___________________________________
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

____________________________
Miejscowość, data
_____________________________
(podpis)
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CKZŁ.271.20.2020
Załącznik nr 5

WYKONAWCA
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I KAPITAŁOWEGO
Dotyczy postępowania pn.: Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu
pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” realizacja zadania nr 4 i 10.
Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych
powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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.

____________________________________
podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty
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CKZŁ.271.20.2020
Załącznik nr 6
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Niniejsza oferta zostaje złożona
przez:…………………………………………………….........................................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………
(podać nazwę oraz adres wykonawcy/wykonawców)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania
ofertowego na realizację zadania pn.: Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach
projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w
Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam, iż:
(proszę o postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce)
□ nie należę do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076),
□ z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej samej
grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076),
□ wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu należę
do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076), i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania
między
nami
nie
prowadzą
do
zakłócenia
konkurencji
w
niniejszym
postępowaniu:………………………….…………………..…………………………….............................
.......................................................................................................................................................................
podmioty należące do grupy kapitałowej

l.p.

______________________
miejscowość i data

____________________________________
podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty

Informacja dla Wykonawcy:
*Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o złożonych ofertach w niniejszym postępowaniu, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: Informacji tej nie należy załączać do oferty
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