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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy ______________________________________________________________ 
 
Adres Wykonawcy  ______________________________________________________________ 
 
tel.: __________________________________ faks: ___________________________________ 
 
 
przystępując do udziału na realizację zadań pod nazwą „Promocja projektu” (HRP III, Zad. 1) i „Przygotowanie 
100 szt. wyprawek dla wolontariuszy PTOP uczestniczących w workcampach na rzecz ochrony cietrzewia” 
(HRP III, Zad. 4). 
 
Zadania te wchodzą w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – 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. 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu oferuje/ (-my) wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami ogłoszenia w/w 
przetargu za: 
 
Łączna cena brutto ........................................... zł, słownie: …………………………………………. 
w tym za: 
 

Lp. Składowe przedmiotu zamówienia  Cena brutto (zł) 
1. Wykonanie dwóch prac artystycznych przedstawiających 

cietrzewie, do wielokrotnego wykorzystania, jako lejtmotyw 
graficzny Projektu 

 

2. Wykonanie 24 szt. rysunków, odwzorowujących naturalne 
sylwetki ptaków 

 

3. Zaprojektowanie i realizacja wydawnictw promujących Projekt: 
a) kalendarz plakatowy, dwustronny na 2014 rok  

 

b) folder informacyjny skierowany do dzieci  
c) folder informacyjny skierowany do osób dorosłych  

 

d) zakładki   

e) dwa rysowane edukacyjne plakaty   

f) przygotowanie merytoryczne i druk pakietów 
edukacyjnych  

 

 g) album/książka  

4. Przeprowadzenie 50 szt. lekcji, zajęć edukacyjnych dla dzieci   

5. Przygotowanie wyprawek dla wolontariuszy, uczestniczących w 
czynach społecznych, workcampach  

 

6. Zaprojektowanie i realizacja gadżetów reklamowych   

7. Organizacja wystawy fotograficznej, prezentującej walory 
przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej 

 

8.  Zaprojektowanie, realizacja i zamontowanie 3 tablic informacyjno-
edukacyjnych o Projekcie 

 

 
Oświadczam/ (-y), że: 
 1) Spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, tj. 
 a) posiadam/ (-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
 b) posiadam/ (-y) wiedzę i doświadczenie, 
 c) dysponuję/ (-y) potencjałem technicznym,  
 d) dysponuję/ (-y) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 e) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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 2) Przedmiot zamówienia wykonam/(-y) w terminie określonym w ogłoszeniu. 
3) Projekt umowy (wg załącznika nr 3) 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) Oświadczam/y, iż w przypadku realizacji zamówienia, podwykonawcom powierzę następujące jego części: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
A w przypadku udzielenia zamówienia przedstawię Zamawiającemu umowę z podwykonawcą przed 
zawarciem umowy przetargowej. 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1 

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

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

(3)  ............................................................................................................................................... 

(4)  ............................................................................................................................................... 

(5)  ............................................................................................................................................... 

(6)  ............................................................................................................................................... 

 

Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych stronach, od strony 
numer 1 do strony numer ..........

1
.            

 
 
 
--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                  
/miejscowość i data/                          /podpis Wykonawcy bądź podpis upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy/ 
____________________ 
1
 odpowiednio wpisać  

 


