
 
 

 
 

 
 

Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 
KS.271.24.2021.EJ 

 
 
 
 
.................................................. 
(pieczęć firmowa) 

 
Pełna nazwa Wykonawcy  ............................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ........................................................................................................................... 

Forma organizacyjno-prawna .......................................................................................................... 

NIP  ...............................................................  REGON ............................................................... 

e-mail ..........................................................  nr telefonu  ..........................................................  

 

Gmina Ozimek 
ul. Ks. Jana Dzierżona 4b 
46-040 Ozimek 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto nr KS.271.24.2021.EJ na o wykonanie i dostawę 
materiałów promocyjnych  w ramach projektu „Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów” oferuję 
realizację zamówienia za cenę:  

netto:………………………………………. zł    

słownie:………………………………………………………………………………………. zł 

podatek VAT ........% tj.: ………………… zł 

słownie:………………………………………………………………………………………. zł 

Cena oferty brutto:………………………… zł 

słownie:………………………………………………………………………………………. zł 

Termin płatności przelewem do 14 dni na wskazany rachunek bankowy. 

 
1. Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielam następujących gwarancji 

(jeśli dotyczy):……………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i w zakresie wskazanym  
w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją zapytania ofertowego udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.  

4. Oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa  w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji.  

5. Ze strony Wykonawcy realizacje zamówienia koordynować będzie:  
 
………………………………………………………....., e-mail …………………………………………………………………….. 

6. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
7. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 
2016.119.1, dalej – „RODO”). 

8. Ja niżej podpisany(a) ………..…………………………………………………………............ oświadczam, że 
…………………………………………...…………………………………………….. (nazwa Wykonawcy) nie jest 
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  
a) …………………………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

....................................., dnia ...................                   ……………………………………………………………………….                                                                                                                 

(podpis osób  uprawnionych  do składania                    
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


