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ZAŁĄCZNIK nr 2  do zapytania o cenę nr 2/10/2022 r. 

 

…………….., dnia ……… 

Nazwa oferenta: […] 

Adres oferenta: […] 

NIP: […] 

Nr tel: […] 

E-mail […] 

 

INFORMACJA O CENIE 

Nawiązując do zapytania o cenę nr 2/10/2022 na wykonanie testów morskich pozycjonowania 

jednostki pływającej na potrzeby Minigrantu pt. „Opracowanie technologii (prototypu) pt.: 

Autonomiczny Laserowy System Pozycjonowania Platform Wiertniczych. Autonomous Laser 

Positioning System for Drilling Rigs (ALPS)”, wskazujemy co następuje: 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem   

i warunkami przedstawionymi w Zapytaniu o cenę nr 2/10/2022: 

cena całkowita 

netto 

 

cena całkowita 

brutto 

 

 

2. Oświadczam, że […] nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 835), tj.: 

1) Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci 

wykluczenia z postępowania; 

2) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania; 

3) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106) nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
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765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, w postaci wykluczenia z postępowania. 

3. Oświadczam, że […] nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) 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. 

4. Oświadczam, że […] spełnia wszystkie warunki do zawarcia umowy, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania o cenę. 

 

 

__________________________________ 

[…] 


