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  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

(„Formularz ofertowy”) 

OFERTA 

 

…………………………………………. 

Miejscowość, data  

 

 

…………………………………………………… 
Pełne dane oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa 
 
 
Osoba do kontaktu w sprawie oferty: 

Imię i nazwisko  

Telefon 

kontaktowy 

 

Adres e - mail  

 

Przystępując do zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest  

zorganizowanie zajęć arteterapeutycznych  „Kierunek - sztuka” dla dzieci - uczestników 

projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu  
 

składam niniejszą ofertę: 

Deklaracja dotycząca 
posiadania statusu 
Podmiotu Ekonomii 

Społecznej  
 

(zaznaczyć właściwe) 

 Wykonawca posiada status Podmiotu Ekonomii Społecznej (w przypadku 
posiadania statusu wykonawca dołącza do oferty dokument 
potwierdzający np. wydruk KRS) 

 

Wykonawca nie posiada statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej 

Cena za 

zorganizowanie  

zajęć 

arteterapeutycznych   

 
Kwota brutto ……………………………..…………..PLN 
 
(słownie złotych:…………………….………………………………………………..……….………..) 
  

 

Niniejszym oświadczam(y), że:  
 

1. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
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2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy jest stabilna, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia, 

3. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,  
4. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte, 
5. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym, 
6. Podane ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, 
7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
8. Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 
wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby 
realizacji niniejszego postępowania,  

9. Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem, 
10. Zostaliśmy uprzedzeni o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 

(tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1444 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 
lub zatajenie prawdy i niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszej ofercie są 
zgodne z prawdą.  
 

 

 

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

Miejscowość i data          Podpis i pieczęcie Oferenta    


