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Zał. nr 1 – Formularz ofertowy do zapytania 

ofertowego w postępowaniu nr: ŚFP 40/2022  

 

Data sporządzenia oferty: ……………………………… 

 

 

Formularz ofertowy 

 

 

do zapytania ofertowego w postępowaniu nr: ŚFP 40/2022 na wykonanie usługi polegającej na 

sporządzeniu wyceny wartości udziałów Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Sporządzenie wyceny wartości udziałów Spółki Świętokrzyski 

Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach”. 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce 

Tel.: 41/ 24 29 505; www.swietokrzyskifp.pl; e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl 

KRS: 0000360966; NIP: 657-286-36-04; REGON: 260404291 

 

Osoba reprezentująca:  

 

Prezes Zarządu – Edyta Suchoń 

 

Dane dotyczące Oferenta: 

Nazwa ........................................................................................................................................................ 

Adres …..................................................................................................................................................... 

Nr telefonu/e-mail (wymagany) ............................................................................................................. 

KRS ......................................; NIP…….........................................; REGON ........................................ 

Osoba reprezentująca .............................................................................................................................. 

Osoba wskazana do kontaktu................................................................................................................. 

e-mail (wymagany) ................................................................................................................................... 
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I. Jako Oferent zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:  

cena netto: ..................................................................................... zł  

(słownie:...................................................................................................................................................)  

podatek VAT: ................................................................................ zł 

(słownie: ...................................................................................................................................................)  

cena brutto: .................................................................................. zł  

(słownie: ...................................................................................................................................................)  

II. Jako Oferent zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie …….. dni (słownie: 

………………………………..) roboczych. 

III. Jako Oferent oświadczam, że: 

1. Treść zapytania ofertowego w postępowaniu nr: ŚFP 40/2022 na wykonanie usługi 

polegającej na sporządzeniu wyceny wartości udziałów Spółki Świętokrzyski Fundusz 

Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach jest mi znana  

i nie wnoszę do niej żadnych uwag i zastrzeżeń; 

2. W cenie oferty uwzględniono wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia;  

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia jej wniesienia; 

4. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 

5. Posiadam zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

posiadam doświadczenie w zakresie sporządzania wycen wartości udziałów/akcji funduszy 

poręczeniowych; 

6. Nie otwarto wobec mnie likwidacji, nie ogłoszono upadłości, moimi aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami, moja działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona i nie znajduję się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

7. Nie jestem powiązany osobowo lub/i kapitałowo z Zamawiającym oraz nie występuje inny 

konflikt interesów w związku z ewentualnym wykonaniem przeze mnie przedmiotu 

zamówienia na rzecz ŚFP Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

   Data i podpis osoby / osób uprawnionych  
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