Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 19.01.2021r. (rozeznanie rynku).
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Strona

1. Składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie: dostawy zabawek
i artykułów plastycznych dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, uczęszczających do żłobka
Żyrafy BIS z siedzibą w Dopiewcu (ul. Ognik 1, 62-070 Dopiewiec).
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym z dnia 19 stycznia 2021r., nie wnoszę
do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu
ofertowym z dnia 19 stycznia 2021r.
4. Oświadczam, że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
przedmiotu niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
b) nie jestem osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, ani nie
reprezentuję podmiotu, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy) a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
➢ uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
➢ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
➢ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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OSOBA DO KONTAKTU
WS. OFERTY (imię i nazwisko,
stanowisko, telefon, e-mail)
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 19 stycznia 2021r., dotyczące świadczenia usług w ramach
Projektu: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek
pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat (współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego):

➢ 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.
5. Jestem świadomy i akceptuję fakt, iż wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia
ze mną umowy.
6. Oświadczam, że cena brutto oferty, którą poniżej proponuję zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia (o którym mowa w punkcie 1 powyżej), jakie ponosi Wykonawca
w przypadku wyboru niniejszej oferty:
Cena brutto w PLN
za wykonanie przedmiotu
zamówienia

PLN

słownie:

PLN

w tym VAT:

PLN

słownie:

PLN

7. W poniższej tabeli przedstawiam szczegółową kalkulację proponowanej przeze mnie ceny
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zabawki i artykuły plastyczne

1.

2

Baseny z kulkami

2.

4

Jeździki dla dzieci młodszych
do 2,5 roku życia

3.

4

Jeździki dla dzieci powyżej
2,5 roku życia

4.

4 zestawy

Pianki malucha

5.

6

Zabawki interaktywne

6.

2

Kąciki kuchenne z wyposażaniem

7.

12

Lalki – bobasy

8.

9

Wózki dla lalek
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Cena brutto w PLN

2

Ilość
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Lp.

9.

8

Łóżeczka dla lalek

10.

4

Bujaki

11.

12

Pojazdy

12.

6
zestawów

Klocki

13.

4 zestawy

Tory

14.

4

Zestawy majsterkowicza

15.

2

Zestawy do piasku

16.

4 zestawy

Mała motoryka

17.

40

Książeczki dla dzieci w wieku
0-3 r.ż. z twardą oprawą
(w tym 5 książeczek dla dzieci
słabowidzących).

18.

30

Zestawy wyprawek plastycznych

8. Do oferty załączamy następujące dokumenty (poniżej należy wskazać załączone przez
Wykonawcę dokumenty):
❑ zdjęcia lub wizualizacje każdego produktu, spełniającego wymagania Zamawiającego,
❑ aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji), który wystawiony został nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania niniejszej oferty,
❑ …………………………………………………………..……………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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________________________
Pieczęć i czytelny podpis
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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_____________________
Miejscowość, data
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Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszym Formularzu ofertowym są zgodne
z prawdą. Jestem świadomy, że w przypadku poświadczania przeze mnie nieprawdy, Zamawiającemu
przysługuje od mnie roszczenie w drodze powództwa cywilnego.

