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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku nr 03_3/ICT/5.5/2017 z dnia 19.09.2017 

 
W odpowiedzi na zapytanie otrzymane z Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir  

 
Składam ofertę na podręczniki zgodne z: 

 
sylabusem obejmującym zakres programowy odpowiadający Certyfikacji Microsoft obejmującej Ms Word, Ms Excel i 
Ms Power Point w liczbie 104 sztuk. 
 
w cenie brutto za 1 sztukę …………………………   (słownie: ………………………………………………………………………………..) 
 
 
za 104 sztuki – cena brutto ……………………………………….; 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………….......................................................) 

 
Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2017 . Wartość brutto  całości zamówienia:                   

…………………………………………    (słownie:  …………………………………………….........................................................................) 

 
Oświadczam/y, że zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez 
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.  
Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
cenowym/ofertowym.  
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam/y, iż wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 
związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania 
(m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Specjaliści ICT w województwie 

pomorskim ” nr RPPM.05.05.00-22-0046/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję,: 

-  nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy 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;  
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 i pieczątka Wykonawcy 


