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ZAŁĄCZNIK nr  1 
ZO nr 12/03 RPO WM/2018 

z dnia 28.03.2018r. 
Nazwa Oferenta:.................................................................................................................... ............................................... 

Adres Oferenta:....................................................................................................................................................................  

NIP:.......... .............................................................................. REGON……………………………………………………

  

Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………………………………... 

Nr tel./faksu ........................................................................... e-mail:……………………………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr 12/03 

RPO WM/2018 oferuję realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia za następującą cenę: 
1/ Cena brutto za określenie kosztów przygotowania merytorycznego i przeprowadzenia pokazowych warsztatów 

rękodzielniczych dla szkół i przedszkoli – warsztaty z robienia serwetek na drutach w ramach projektu pt. „Nasze 

Pogórze, Nasze Tradycje” – dla 1 grupy uczestników liczącej około 15-20 osób – młodzież szkolna oraz dla 1 grupy 

uczestników liczącej około 15-20 osób – dzieci z przedszkola, ………………………………..……………………….. zł 

Słownie…………………………………………………………………………………...……………………………....… 

 

Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie 

dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie prac nad przedmiotem zamówienia. Oferenci ponoszą wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  

 

Jednocześnie oświadczam, że Oferent: 

a) zapoznał się z treścią Zapytania Ofertowego nr 12/03 RPO WM/2018 i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje 

warunki w nim zawarte; 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym nr 12/03 RPO WM/2018 
c) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki 

obowiązek; 

d) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie 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.  

 

Oferent zapewnia, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie prac objętych niniejszym postępowaniem. 

 

 

 

   …....................................                                                       …....................................................................................... 

          Miejsce i data                                                                Pieczęć i podpis osoby upoważnionej w imieniu Oferenta 


