Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 01/2017 na
kompleksowe doradztwo dla Zarządu i zespołu Sup4Nav w zakresie
identyfikacji i skutecznego pozyskiwania partnerów

Dane zamawiającego
Firma Sup4Nav Sp. z o.o., NIP 8513171892, adres: Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin

Dane oferenta
Nazwa
Adres
Nr telefonu
NIP
Dane kontaktowe osoby upoważnionej
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 dotyczące kompleksowego
doradztwa dla Zarządu i zespołu Sup4Nav w zakresie identyfikacji i skutecznego pozyskiwania partnerów,
składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu za kwoty i w terminach
przedstawionych poniżej:
Łączna wartość oferty
cena netto
VAT
cena brutto
Termin ważności oferty:
Jako Wykonawca oświadczam, że:
1) Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr 01/2017 oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
nich zastrzeżeń.
2) Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
3) Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia
4) Jako potencjalny Wykonawca nie jestem powiązany osobowo, bądź kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osób
upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osób wykonujących w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą Oferentem, polegające w szczególności na:
Sup4Nav Sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17 A, 71-441 Szczecin, NIP 8513171892, REGON 321436803
KRS 0000488625 Sąd Rejonowy Szczecin Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 1 777 800,00 zł
www.sup4nav.com – tel. 0048 7 300 400 21 – email info@navdec.com

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
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