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Załącznik nr 4 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy ______________________________________________________________ 

 

Adres Wykonawcy  ______________________________________________________________ 

 

tel.: __________________________________ mail:_______________________________ 

 

NIP:  __________________________________ REGON: _______________________________
1 

 

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

Monitoring, badania telemetryczne i ochrona ptaków strefowych na terenie 4 obszarów 

Natura 2000: Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska, 

Puszcza Białowieska 

 

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona wybranych gatunków ptaków 

strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: 

POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 

I. Za wykonanie przedmiotu zamówienia  

oferujemy cenę ofertową brutto [C] ..................................................zł  

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

II. Do realizacji zamówienia skierujemy jako kierownika zespołu wskazaną osobę: 

…………………………..
1
 (imię i nazwisko), która posiada wiedzę i doświadczenie zg. z rozdz. III 

pkt 3 lit. d) ogłoszenia o zamówieniu: 

L.p. Doświadczenie zgodnie z kryteriami oceny ofert (rozdz. V ogłoszenia) Data  wykonania 

zamówienia - 

dzień/miesiąc/rok 

(nie wcześniej 

niż 5 lat przed 

upływem terminu 

składania ofert w 

przedmiotowym 

postępowaniu)  

Wskazanie 

podmiotu, 

na którego 

rzecz 

zamówienie 

było 

zrealizowane 
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1. - określenie zamówienia (monitoring/inwentaryzacja/badanie naukowe): 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

- gatunek objęty zamówieniem: ………………………………….……….. 

- obszar, na którym realizowano zamówienie: …………………………… 

 

  

2.  

- określenie zamówienia (monitoring/inwentaryzacja/badanie naukowe): 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

- gatunek objęty zamówieniem: ………………………………….……….. 

- obszar, na którym realizowano zamówienie: …………………………… 

 

  

3. - określenie zamówienia (monitoring/inwentaryzacja/badanie naukowe): 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

- gatunek objęty zamówieniem: ………………………………….……….. 

- obszar, na którym realizowano zamówienie: …………………………… 

 

  

 

III. Do realizacji zamówienia skierujemy jako obrączkarza osobę: ………………………………….
1
 

(imię i nazwisko), która posiada doświadczenie obrączkowaniu: 

 
L.p. Doświadczenie w 

zaobrączkowaniu (zg. z rozdz. 

V ogłoszenia): 

Data  zaobrączkowania - dzień/miesiąc/rok 

(nie wcześniej niż 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert w przedmiotowym 

postępowaniu)  

- datę zaobrączkowania wskazać dla 

każdego osobnika 

Wskazanie podmiotu, na 

którego rzecz zamówienie 

było zrealizowane 

- podmiot wskazać dla 

każdego osobnika 

1. 3 dorosłych orlików 

krzykliwych 

 

 

 

 

 

2. 4 dorosłych orlików 

krzykliwych 
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3. 5 i więcej dorosłych orlików 

krzykliwych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że: 

1. Nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie 

naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 

ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy. 

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub 

osobowych z Zamawiającym. 

3. Spełniamy warunki dotyczące warunków zdolności technicznej i zawodowej wymagane 

zapytaniem ofertowym. 

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych  

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

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

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 

potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione 

do tego organy w tym wyznaczone przez instytucje finansujące Projekt. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1 

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

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

 Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych 

stronach, od strony numer 1 do strony numer ..........
1
.            

 

 

--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                   
         /miejscowość i data/                                                                           /podpisy upełnomocnionych   

                                                                                                                       przedstawicieli wykonawcy/ 
1
 odpowiednio wpisać 

 


