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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 11 lutego 2013 r.  

 
FORMULARZ  OFERTOWY  

 
Nazwa Wykonawcy ____________________________________________________ 
 
Adres wykonawcy ___________________________________________________________ 
 
tel.________________________________ e-mail _________________________________ 
 
przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania, polegającego 

na: 

przygotowaniu (projekt, skład, łamanie, przygotowan ie do druku, druk, oprawa, 
transport) kalendarza spiralowego na okres od 1 mar ca 2013 roku do 28 lutego 2014 
roku, które jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na 
terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 20 00 Puszcza Knyszy ńska – etap 
II” , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

oferujemy cenę ofertową brutto: 

.................................................….....................................................................................zł 

(słownie ............................................................................................................................... zł). 

W tym za jeden egzemplarz przygotowania kalendarza cenę brutto …………………. 

 

Oświadczamy, Ŝe: 
1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt IV ogłoszenia 

o przetargu, tj. 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
2) przedmiot zamówienia będziemy w stanie wykonać w terminie określonym w ogłoszeniu; 
3) projekt umowy załączony do ogłoszenia został przez nas zaakceptowany; 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

4) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 1 

(1) .............................................................................................................................................. 
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(2) ..............................................................................................................................................   

Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złoŜone na .............. kolejno ponumerowanych 
stronach.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                  
     /miejscowość i data/                                                  /podpisy upełnomocnionych   
                                                                                         przedstawicieli Wykonawcy/ 
____________________ 
1  odpowiednio wpisać  
 


