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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 18/EOG/2015 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

................................................. 
(data i miejsce)  

Dane Wykonawcy:  
Nazwa/Imię i Nazwisko:..…………..................                                                                                                      

.............................................................. 
Adres siedziby/zamieszkania....................... 
…………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………......                                                          

Tel./fax:................................................... 
Adres e-mail:........................................... 
NIP……………………………………………………………...... 
REGON………………………………………………………...... 

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” 
ul. Radomska 22/32,  
02-323 Warszawa 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr NR 18/EOG/2015 z dnia 13.03.2015 r. na realizację 
zadania: „Wydanie pakietu edukacyjnego”,  będącego częścią projektu pn. „Pola tętniące 
życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy 
EOG. 
 
Oferuje/my wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia w cenie:  
 
cena brutto: 
...................................................................................................................................... 

słownie: 
...................................................................................................................................... 

    
1. Oświadczam(y), z ̇e zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera 

wszystkie koszty zwia ̨zane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi Wykonawca 
w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym koszty dostawy. 

2. Oświadczam(amy), że spełniam(y) warunki udziału w poste ̨powaniu określone 
w ogłoszeniu. 
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3. Oświadczam(y), że akceptuje ̨(emy) warunki płatności, tj. 30 dni od dnia otrzymania 
przez Zamawiaja ̨cego od Wykonawcy prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków 
i po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołów odbioru, bez zastrzez ̇eń. 

4. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie / zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 
(niepotrzebne skreślić). 

5. Cze ̨ść zamówienia (określić zakres) ....................................................................... 
............................................................ zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom. 

6. Oświadczam(y), z ̇e zapoznałem(liśmy) sie ̨ z treścia ̨ zapytania ofertowego nr 
18/EOG/2015 i nie wnosze ̨(imy) do niego zastrzez ̇eń oraz przyjmuje ̨(emy) warunki w nim 
zawarte. 

7. W przypadku udzielenia zamówienia zobowia ̨zuje ̨(emy) sie ̨ do zawarcia umowy zgodnej 
ze wzorem zawartym w zała ̨czniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 18/EOG/2015 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaja ̨cego.    

8. Oświadczam(y), z ̇e jeżeli w okresie zwia ̨zania oferta ̨ nasta ̨pia ̨ jakiekolwiek znacza ̨ce 
zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, 
natychmiast poinformuje ̨(emy) o nich Zamawiaja ̨cego.    

9. Oświadczam(y), z ̇e jestem(śmy) zwia ̨zany(i) niniejsza ̨ oferta ̨ przez okres 30 dni, od 
upływu terminu składania ofert.  

10. Realizacji usługi be ̨dziemy w stanie dokonać w terminie określonym w pkt 5 zapytania 
ofertowego.  

 
 
 
 
 
 

........................................................................................................  
(miejscowość, data, podpis(y)    


