
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

................................., dnia ............................ 

………………………………………………………… 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 

Gmina Rogów 
ul. Żeromskiego 23 
95-063 Rogów 

 

Formularz oferty 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

Nazwa : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu i nr fax do kontaktu: ……………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) ……………………………………………………………….. 

Nr NIP ……………………  Nr KRS lub CEIDG ………………………………………………….. 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kampanii promocyjnej  

w ramach projektu  pn. „Budowa budynku administracyjnego w Rogowie”, oferujemy wykonanie usługi 

objętej zapytaniem za cenę: 

Cena netto: ..................................................... 

Słownie: ………………......................................................................................................... 

Podatek VAT ………………………………. 

Cena brutto: ................................................... 

Słownie: ................................................................................................................................. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

2. Uprawniona/ny do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………… 

3. Na potrzeby dokonania oceny ofert w zapytaniu dotyczącym przeprowadzenia kampanii 

promocyjnej, deklarujemy doświadczenie osoby, w prowadzeniu wydarzeń/spotkań/eventów 

przy realizacji ………… następujących usług:  

Lp. 

Imię i Nazwisko 
Nazwa 

wydarzenia/spotkania 
/eventu 

Data realizacji 
wydarzenia/spotkania/ 

eventu 

Podmioty, na 
rzecz których 
usługa została 

wykonana 

1.     

2.    

3.    

4.    

  

4. Niniejszym oświadczamy, że*: 

• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  



 

 

 

• zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego projektu umowy i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń; 

• posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

• znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Załączniki do niniejszej oferty: 

1. Wykaz usług  

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym 

 

 

 

                              ……………….………………………………………………….. 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

……………………………… 

(miejscowość, data ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

……………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Wykaz usług 

         
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zapytaniu ofertowym Wykonawca wykazuje że 

wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu kampanii 

promocyjnych, reklamowych lub społecznych o wartości min. 50 000,00 zł brutto  

(pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda usługa.  

Lp. 
Nazwa zrealizowanej 

usługi 

Data odbioru 

końcowego 

Podmioty, na rzecz 

których usługi 

zostały wykonane 

Doświadczenie własne/ 

podmiotu trzeciego 

1. 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

   

3. 

    

4.  

    

 
Załączniki: 
1. Dowody, czy usługi zostały wykonane należycie.  
2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych 

zasobów postaci wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji zamówienia,   na potrzeby wykonania 
zamówienia. 

 

 

………………, dn. ………………. r. 

 

 

..................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
                   

 miejscowość, data 

Wykonawca: 

 

…………………………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)           

        

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH POMIĘDZY 

WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ………………. r. na zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez 

……………………. pn.: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu  pn. „Budowa 

budynku administracyjnego w Rogowie” ja niżej podpisany /a  

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

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 

Oświadczam, że: 

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują 

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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

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. 

 

 

 

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

                                                                          (pieczątki imienne i podpisy osób 
uprawnionych do reprezentowania )  

 


