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Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

……………………… 
Miejscowość, data 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
Nazwa i adres Oferenta 

 

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela 
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 

00-322 Warszawa 
 

 
OFERTA CENOWA 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2022 r. niniejszym składam ofertę cenową na 
świadczenie specjalistycznych usług doradczych polegających na wykonaniu inwentaryzacji 
powykonawczej i opracowaniu  audytów energetycznych ex-post budynków A i B Wyższego 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego (WMSD) zlokalizowanych przy ul. Dewajtis 3 w 
Warszawie, zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu ofertowym pkt. 3: 
 

Wartość netto    
Stawka VAT   
Wartość brutto  
Termin ważności oferty   

 
Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 24.10.2022 r. 
 
Oświadczam, że: 
1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, 
2. Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania w nim zawarte, 
3. Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, 
4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 
5. Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia 

niezbędne do przygotowania oferty, 
6. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 

….…………………………………………………… 
czytelny/e podpis/(y) Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentacji 

Wykonawcy/ imienna(e) pieczątka(i) 
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Oświadczam, że: 
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne 
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO;  
- 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. 

 
 
 
 

….…………………………………………………… 
czytelny/e podpis/(y) Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentacji 

Wykonawcy/ imienna(e) pieczątka(i) 

 


