
       

Załącznik Nr 1 
Wykonawca: 
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

Numer faksu:                         ………….…………………. 
Adres poczty elektronicznej: ........................................... 
 
 

  O F E R T A  
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przeprowadzenie 
kursu – wspinaczka drzewna” 

 

składam(y) następującą ofertę: 
 
 

1. Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie wynoszącej: 

netto: ………………… zł  (słownie: ………………………….………………………………) 

brutto: ……………….. zł  (słownie: ……………………………..…………………………...) 

w tym podatek VAT w wysokości …… %, 

Kalkulacja ceny: 

Zakres przedmiotu zamówienia  

Cena jednostkowa netto 
(za 1 ucznia) 

Ilość wartość netto 
zamówienia 

 
(kolumna 2 x kolumna 3)  

1 2 3 4 

Kurs wspinaczki drzewnej  
z zastosowaniem arborystycznych 

technik linowych  

 
……………… zł 

 
15 

 
……………….. zł 

 
 

Pozycję wartości netto zamówienia (pozycji z kolumny 4 z tabeli) należy przenieść do pkt 1 wiersza drugiego „netto:………”\ 
 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Zapytaniu 
ofertowym. 

 

3. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z „Zapytaniem ofertowym” i nie 
wnoszę/wnosimy* do niego zastrzeżeń. 

 

4. Uważam/uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w „Zapytaniu 
ofertowym”, tj. 30 dni. 

5. W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty zobowiązuję/zobowiązujemy* się do podpisania 
umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. Nr 2  
do „Zapytania ofertowego”. 

6. Do koordynacji prac związanych z realizacją zadania wyznaczam(y) następujące osoby:  

            …………………………………………………………………………………………………….. 

7. Oświadczamy, że: 

󠄑 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, 

󠄑 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą 
być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postepowania*: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Numery stron w ofercie 

od do 

    

    



       

 

8. Oświadczamy, że: 

󠄑 następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom*: 

Lp. Część zamówienia 
Wartość brutto (PLN) lub 

procentowy udział 
podwykonawstwa 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

2    

RAZEM   

󠄑 nie zamierzamy zlecić wykonania części przedmiotu zamówienia  podwykonawcom* 

9. Nie jestem/ nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w  imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

− 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. 

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 
1) 

rozporządzenie 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 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

     
*  - niepotrzebne skreślić/zaznaczyć 

 
 
 
 
 
 
 
        ........................................................                                  ……………................................................   

            (miejscowość i data)                                                     (podpis i pieczęć wykonawcy 
                                                                                        lub jego upoważnionego przedstawiciela 


