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Załącznik nr 1 
 
 
 
……………………………………………………. 
      (nazwa i adres siedziby oferenta) 

 
Formularz ofertowy 

W związku z realizacją przez FLUID DESK Sp. z o.o. projektu Polskie Mosty Technologiczne w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Poddziałanie 3.3.1 i w od-
powiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2020 r., przedkładam ofertę na 
opracowanie elementów biblioteki programów FLUID DESK Sp. z o.o. „Pumps” na rynek wiet-
namski w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22 marca 2021 roku.  
 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
(pełna nazwa wykonawcy) 

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

 (adres siedziby wykonawcy) 

 
nr telefonu ………………………………………… nr faxu (opcjonalnie) ………………...………………………………… 
 
e-mail do bezpośredniego kontaktu: …………………………………………………...…………………………………...… 
 
składam niniejszy formularz ofertowy: 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zapytania zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu 
ofertowym, a w szczególności zgodnie z opisem i zakresem przedmiotu, za cenę umowną 
netto: 

 

Rodzaj usługi 
Cena netto 

za całość usługi 

Opracowanie elementów biblioteki programów FLUID DESK 
Pompy (PUMPS) – 2 elementy: 
a. Pompa podwójna in-line z przyłączem kołnierzowym – 1 

element, 
b. Zestaw pomp pionowych (od 2 do 6) podłączonych rów-

nolegle do podnoszenia ciśnienia wody użytkowej. 

 
 

 

 
 

 

 
…………………………………………………………… 

 
 
2. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
3. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie zachodzi żadna z 
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przesłanek do wykluczenia, o której mowa w Rozdziale III Zapytania ofertowego. 
4.  Oświadczam, że Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wza-
jemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności zwią-
zane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą po-
legające 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, pełno-

mocnika; 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli; 

e. pozostawaniu z wykonawcą, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

5. Do realizacji zamówienia przewiduję następujące osoby: 
a. ………………………………………………………, 

b. ………………………………………………………, 

c. ………………………………………………………. 

 
Oświadczam, iż każda z osób wskazana powyżej posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 
 
 
 
 

   dnia ……………………………………                       .......................................................................................... 
                         (podpis(y) osoby/osób uprawnionych do podpisania oferty) 


