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(adres i pieczęć firmowa Wykonawcy)                              Załącznik Nr 1 

                                                                   

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres: 

 

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

 

NIP:  

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

 

e-mail na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję i zamówienia dostawy: 

 

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

Nr telefonu Wykonawcy 

 

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

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Tytuł Postępowania:  

„ Kompleksowa organizacja i obsługa szkoleń dla „Internetowej Platformy Doradztwa 

i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia .…./…./…….r. przedkładamy niniejszą ofertę 

oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym: 

Wartość netto zamówienia: ……………………………………….. zł 

Podatek VAT: ………………..% 

Wartość brutto zamówienia:………………….…………………….zł 

Słownie: ……………………………………………………….…….. zł 

Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego i uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania przedmiotu zamówienia. 

a)  Zamówienie wykonamy w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym. 

b)  Udzielamy gwarancji na okres wymagany w Zapytaniu Ofertowym. 

c) Akceptujemy płatność przelewem w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 

d)  Oferta została złożona na ……………….…stronach  ponumerowanych kolejno  
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od ……..  do  ……….. 

e) Oświadczamy, że powyższa oferta cenowa zawiera wszystkie koszty składające się na realizację 

zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty – zapoznaliśmy się 

z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

f) Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zawartym zgodnie z umową. 

g) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Zapytania Ofertowego, zostały one przez 

nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

h) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym. 

i) Osobą do udzielenia informacji na temat złożonej oferty jest: 

Pan/i…………………………………………………………………………….….. 

tel: ……………………………………….e-mail: ………….…………..…………. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego oraz projektem 

umowy i wyrażamy gotowość przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji zamówienia.   

 

 

 

Do oferty dołączamy następujące załączniki:   

1............................................................................ zał. nr ....................... ,  

2...........................................................................  zał. nr ....................... , 

3...........................................................................  zał. nr ....................... , 

(…)........................................................................ zał. nr ....................... , 

 

 

…………………………, dnia ………………           …………………………………………………. 
                                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

                                                                                                                oraz pieczątka/ pieczątki 


