
 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017 

 

………………... (miejscowość, data) ………………... 

 

 

Oferent: 

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji) 

 

tel.:……………….………………………………. 

fax:…………………………….…………………. 

e-mail: ………….………………………………. 

 

……………………………….………………………………… 

(osoba do kontaktu po stronie Oferenta, imię nazwisko, tel.) 

 

 

 

OFERTA  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 23.05.2017 r. - przedmiot zamówienia – 

utworzenie Platformy rejestracyjnej Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia w związku z realizacją 

projektu pn. „Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym 

systemem informatycznym POZ i AOS przychodni BaltiMed w Gdańsku” współfinansowanego przez 

Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego, składam ofertę 

następującej treści: 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

……………………………………………………………………., 

W tym terminy realizacji poszczególnych zadań zgodnie z zapytaniem ofertowym.  

 

 

2. Cena: 

Oferowana cena przedmiotu zamówienia brutto: …………………………………………………., 

słownie:.............................................................................................................................................

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

3. Okres gwarancyjny: 

Okres gwarancyjny ………………………………………………………………………….………. miesięcy włącznie. 



 

4. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez ……………………….. dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

5. Oświadczenie Oferenta: 

Niniejszym oświadczam, że: 

Oferent ………. (nazwa Oferenta) ……… : 

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia; 

2) posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania Zamówienia; 

3) posiada osoby zdolne do wykonania Zamówienia; 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

5) że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem 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.  

 

6) Przedłożona oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zapytaniu 

ofertowym nr 1/2017. 

 

 

 

 

 

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

 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta) 


