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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Wzor ofeńy
1. Dane oferenta:
Nazwa oferenta
Ad,res siedzibv
NlP
osoba do kontaktu
Nr'telefonu
Adres e.maiI

2. Dane dotyczące zamówienia:

MELBA Mędrala,
Spółka Jawna l

Rynek 2 l
32-065 KrzeszowicP \Nlp 676-001 -oą-ąĄ'i 
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melbo

cena netto
zamowlenla

Część 1

Część 2
suma lub cena za całość
eamówienia ":'

cena brutto
zamowlenla

Część 1

Cześć2
suma lub cena za całość
zamowlenla

Serwis - czas reakcji
Gzęść 1

Gźeść'2

Sprawnośc instalacji
Cz§ść,,1

Cześć 2
Termin realizacji
zamówienia od dnia do dnia
Termin związania
oferta . dni

data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy
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3. lnformacia o spełnieniu warunJ<ow udziału w posteoowaniu:
Oświadczam, że posiadam dośWiadczenie do wlłkonywania określonej
działalności lub czvnności w ramach przedmiotu zamóWienia:
Lp. Nazwa

inwestycji/
budowy

Opis izakres robot
budowlanych /dot, robot
budowlanych polegających
m,in. na przebudowie
dachu, przygotowaniu pod
instalację paneli
fotowoltaicznych
wykonanych nalezycie na
podstawie protokołu
odbioru końcowego lub
cześcioweqo

Termin
realizacji
robot
budowlanych
(data
rozpoczęcia i

zakonczenia)
(dd-mm-rrrr)

Wartośc
brutto robot
budowlanych

Do oferty załączam referencje potwierdzające nalezyte wykonanie robot

Oświad.czam, że posiadam potencjał finansowy do wykonania przedmiotu
zamowlenla
Do ofeńy załączam informację z banku o zdolności kredytowej, umowę
kredytową lub stan posiadanych środków na koncie lub kopię polisy
ubezpieczeniowej,

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie
wvkorzvstanv do wvkona n ia przedm iotu zamówien i a :

Lp. lmię i

nazwisko
posiadane
wykształcenie/
doświadczenie
/ uprawnienia

Zakres prac w ramach
wykonywania
przedmiotu zamówienia

Forma
zatrudnienia
u oferenta l

4. Oświadczenia o braku powiązań:
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Oświadczam o braku powiązan kapitałowych lub osobowych z
Zamawialącym. Przezpowi,ązania kapitałowe lub osobowe, o ktorych mowa
powyzej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
oso ba m i u p owazn i o nly m i d o zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiająceg o czyn n oś c i związane z przy gotowa n i e m i p rze p rowa d ze n i e m
procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspolnik społki cywilnej lub społki
osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 o/o udziałow lub akcji,
'' , c) pełnieniu funkcji ćzłonka organu n adzorczego lub zarządzającego,

proku renta, pełnomocni ka,
d) pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosu.nku. pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosu,nku

bienia, opieki lub kurateli.
:r.i
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5. Dodatkowe informa cjelzałączn iki fi eśli dotyczy) :
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data, pieczęc oraz czytelny podpis wykonawcy

MELBA Mędrala
Spółka Jawna

Rynek 2@
melbo 1 32-065 Krzeszowice

f rule 676_001 -04-44
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