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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty 

…............................., dnia …............................ 

 

FORMULARZ OFERTY 

Zamawiający: 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 

ul. Nabielaka 15 lok.1 

00-743 Warszawa  

DANE WYKONAWCY: 

NAZWA  

ADRES   

NUMER TELEFONU   

ADRES E-MAIL   

NIP  

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/07/2020/AGROTURYSTYKA z dnia 31.07.2020r.  

na usługę kompleksową obejmującą przygotowanie, w tym redakcję językową i opracowanie 

graficzne, druk 2 PRZEWODNIKÓW Z MAPAMI W RAMACH oraz dystrybucję w ramach  projektu 

„Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko  

Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia: 

 

W cenie łącznej za całość zamówienia ………………………………………zł netto (słownie: 

…………………………………………….………………….), ………………………………………zł 

brutto (słownie: …………………………………………….………………….) 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą cena powinna być określona przy 

uwzględnieniu odpowiedniej stawki podatku VAT. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zakresem zadań w usłudze polegającej na: 

Redakcji językowej, opracowaniu graficznym, druku publikacji, druku listu przewodniego oraz 

dystrybucji publikacji/wydawnictw wraz z listem przewodnim w odpowiednich pakietach określonych 

przez zamawiającego na adresy przekazane przez zamawiającego w ramach projektu „Agroturystyka 
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w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

Oświadczam, że w podanej powyżej cenie zawarte zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego, oraz że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam, iż:  

− nie zamierzam powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom* 

− zamierzam powierzyć do podwykonania następujące części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom* (*niewłaściwe skreślić)  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………  

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3) informacje na temat doświadczenia 
 

 

................................, dnia …........................................  

 

............................................................................... 

podpis osoby uprawnionej (pieczęć Wykonawcy) 

w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 


