
 
 

Załącznik nr 1  

 
do Zapytania ofertowego z dn. 02 sierpnia 2019r. w sprawie zamówienia na dostawę urządzeń (maszyn) i innego 
sprzętu pralniczego, tj.: 

 
1. Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca  

 

 Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 110 kg, 1 szt.  

 Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 57 kg, 2 szt.  

 Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 8 kg, 2 szt. 

 Suszarka bębnowa o załadunku 33kg, 1 szt.  
 

2. Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne  
 

 Wytwornica pary, 1 szt.  

 System odzysku wody, 1 szt.  
 

 
 

stanowiącymi przedmiot zamówienia dla PROFESJONALNA PRALNIA PRZEMYSŁOWA "PERFEKT" 
MICHAŁ JASZCZ, ul. Drzewicka 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP: 5992738242, REGON: 080165279, z dnia 
02 sierpnia 2019 roku; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

I. WYKONAWCA 

II. OFERTA 

FORMULARZ OFERTOWY  
I OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
 

………………………….. 
miejscowość, data 

 

 

Firma i nazwa Wykonawcy: 

 

Firma i nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

Numer NIP  

Numer telefonu do kontaktu w sprawie oferty  

Adres e-mail do kontaktu w sprawie oferty  

Osoba do kontaktu w sprawie oferty  

Numer rachunku bankowego do zwrotu wadium  

 
dane Wykonawcy 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń (maszyn) i innego sprzętu pralniczego tj.: 
 

1. Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca  
 

 Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 110 kg, 1 szt.  

 Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 57 kg, 2 szt.  

 Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 8 kg, 2 szt. 

 Suszarka bębnowa o załadunku 33kg, 1 szt.  
 

2. Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne  
 

 Wytwornica pary, 1 szt.  

 System odzysku wody, 1 szt.  
 

stanowiącymi przedmiot zamówienia dla PROFESJONALNA PRALNIA PRZEMYSŁOWA "PERFEKT" 
MICHAŁ JASZCZ, ul. Drzewicka 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP: 5992738242, z dnia 02 sierpnia 2019 roku; 
oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem: 
  



 
 
 
 

Poz. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Nazwa produktu (nazwa 
producenta, model, nr 

katalogowy) 

Ilość 
sztuk 

Cena 
jedn. 
netto 

Okres 
gwarancji 

Cena 
jedn. 

brutto 

Wartość 
brutto 

Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca 

1 
Pralnicowirówka 
wysokoobrotowa o 
załadunku 110 kg, 1 szt.  

 1     

2 
Pralnicowirówka 
wysokoobrotowa o 
załadunku 57 kg, 2 szt.  

 2     

3 

Pralnicowirówka 
wysokoobrotowa o 
załadunku 8 kg, 2 szt. 

 2     

4 
Suszarka bębnowa o 
załadunku 33kg, 1 szt.  

 1     

Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne 

5 Wytwornica pary, 1 szt.   1     

6 
System odzysku wody, 1 
szt.  

 1     

 
RAZEM 

  

 
 

 
 

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, , jako osoba upoważniona do reprezentacji, niniejszym 
oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, iż: 
 

1. zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i wszystkich załączników; 
2. uzyskałem/am konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty; 
3. składając ofertę akceptuję postanowienia i wymagania postawione zapytaniem ofertowym i załącznikami; 
4. oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
5. Spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym zamówieniu, 
6. Wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, 
7. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
8. Wykonawca nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, 

9. Wykonawca nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

10. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację 
zamówienia, 

11. Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia  
w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

12. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 



 
 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi  
w imieniu beneficjenta 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. 

 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

 
Niniejszym przedkładam następujące dokumenty (oryginalne lub poświadczone za zgodność przez osobę 
uprawnioną): 

 

OPIS DOKUMENTU Krótki opis (nazwa) i liczba załączników (kart) 

Zaakceptowane Zapytanie 
ofertowe (parafowane przez 
Wykonawcę) 

 
 
 
Parafowane zapytanie ofertowe,  k. 
 
 

Odpis z KRS (ew. 
zaświadczenie CEIDG) 

 
 
Odpis z  , k.  . 
 
 

Katalogi / Specyfikacje techniczne 
Producenta 

 
 
k.    
 
 

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

podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy 


