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STM Sp. z o.o. 
ul. Piaskowa 12 
78-520 Złocieniec                  

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

Pieczęć Wykonawcy  Nazwa i adres Zamawiającego 

            

    

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z STM Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo, przy czym przez 

powiązanie 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 drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

(miejscowość i data)  Podpis Wykonawcy 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.5/2017 z dnia 03.03.2017 r. dotyczące zakupu, dostawy i montażu: 

1) Tokarni (o przelocie 52 mm, długościach obrabianych 1000 mm, max. średnica obróbki - możliwość toczenia: 400-550 mm) z wyposażeniem 

2) Tokarni (o przelocie 104 mm, długościach obrabianych 1500 mm, max. średnica obróbki - możliwość toczenia: 660-850 mm) z wyposażeniem 

3) Tokarni (o przelocie 153 mm, długościach obrabianych 2000 mm, max. średnica obróbki - możliwość toczenia: 1320-1500 mm) z wyposażeniem 

składamy ofertę następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 

za cenę: 

Przedmiot zamówienia 
Wartość netto 

[PLN/EUR] 

VAT 

[PLN/EUR]  

Wartość brutto 

[PLN/EUR] 

Okres świadczenia serwisu 

gwarancyjnego 

[msc] 

Koszt serwisu 

pogwarancyjnego 

[1h serwisu wraz z kosztami 

dojazdu serwisanta] brutto 

Tokarnia (o przelocie 52 

mm, długościach 

obrabianych 1000 mm, 

max. średnica obróbki - 

możliwość toczenia: 

400-550 mm) z 

wyposażeniem 

     

Tokarnia (o przelocie 

104 mm, długościach 

obrabianych 1500 mm, 

max. średnica obróbki - 

możliwość toczenia: 

660-850 mm) z 
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wyposażeniem 

Tokarnia (o przelocie 

153 mm, długościach 

obrabianych 2000 mm, 

max. średnica obróbki - 

możliwość toczenia: 

1320-1500 mm) z 

wyposażeniem 

     

 

2. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni. 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem dokładnych parametrów i funkcjonalności. 

 

 

………………………………………….. 

  (data i podpis osoby upoważnionej)  


