
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 001/2017 

 

                              Miejscowość………………………………dnia……………… 

 

 

Oferta dla ŚCF REKPOL Sp. z o.o. 

44-351 Turza Śląska 

ul. Wodzisławska 37A 

NIP: 647-25-68-248 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 001/2017 z dnia ………………. dotyczące zatrudnienia kadry tj. 

programisty zaangażowanego w realizację projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego 

systemu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach zakupowo-sprzedażowych Spółki” 

składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy 

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Oferta 
Cena netto w PLN zamówienia:………………………………………… 
Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu……………………………………………………………. 
 
III. Oświadczenia wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie budowy baz danych i modelowania procesów, 

4. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji prac programistycznych oraz wdrożeniach 

tych prac. 

5. Wykonawca posiada umiejętności w zapewnieniu bezpieczeństwa gromadzenia , 

udostępniania i transmisji danych. 

6. Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie wizualizacji danych i wiedzy. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między ŚCF REKPOL Sp. 

z o.o., lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ŚCF REKPOL Sp. z o.o., lub 

osobami wykonującymi w imieniu ŚCF REKPOL Sp. z o.o., czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako udziałowiec z co najmniej 10% udziałem; 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 



 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; 

 Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

IV. Ważność oferty 
            Oferta jest ważna do dnia…………………………….. 
 
 
Załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 
1. Życiorys 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………… 
                     (podpis wystawcy oferty) 

 

 

 

 
 


