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Załącznik nr 1 

………………….. 
Pieczęć Wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy ______________________________________________________________ 
 
Adres Wykonawcy  ______________________________________________________________ 
 
tel.: __________________________________ fax.: ___________________________________ 

 
NIP:  __________________________________ REGON: _______________________________

1 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pt.: 

 

redukcję drapieżników w ostojach rybitw 
 

który jest związany z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona rybitw na Warmii  

i Mazurach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 

dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze 

POIS.05.01.00-00-219/09. 

 

Oferuje/my: 

 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ RUBRYKI DOTYCZĄCE ZADANIA NA KTÓRE JEST SKŁADANA OFERTA. POZOSTAŁE RUBRYKI 
WINNY ZOSTAĆ PRZEKREŚLONE) 

 

1. Za obsługę pułapek żywołownych, w ostoi: 

Zadanie nr 1 

Wyspa na jeziorze Ryńskim 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 2 

Staw hodowlany w Pieckach 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 3 

Polder Kwiecewo 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 4 

Jezioro Bierdawy 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 5 

Polder Sątopy-Samulewo 
.......................................................zł 
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(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

 
2. Za 1 szt. zredukowanego drapieżnika na w/w ostoi/jach (norka, jenot) poprzez uśpienie bądź odstrzał, w 
ostoi: 
 
Zadanie nr 1 

Wyspa na jeziorze Ryńskim 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 2 

Staw hodowlany w Pieckach 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 3 

Polder Kwiecewo 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 4 

Jezioro Bierdawy 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 5 

Polder Sątopy-Samulewo 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1
 

 
 
Oświadczam/y, że: 

1) Spełniam/y warunki postawione w zapytaniu ofertowym tj.  

a) posiadam/y wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac polegających na chwytaniu zwierząt  

w żywołapki bądź odstrzale. 

b) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie powierzonych zadań. 

2) Projekt umowy załączony do ogłoszenia (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany;  

3) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych            

w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

Załącznikiem do niniejszej oferty jest: 
1 

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

 

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/ 

____________________ 
*
 odpowiednio skreślić 


