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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
NAZWA 
FIRMY:______________________________________________________________________ 
 
 
NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 
 
ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: 
 
 ______ - ______ ,   ________________________ , _____________________ , ________ , ___ 
 
 ___________________________________________,  
 
tel.___________________________faks_______________________________________ 
 
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:___________________________________________ 
 
tel.______________________________    e-mail: __________________@________________ 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów 
składających wspólną ofertę) 

 

W odpowiedzi na zaproszenie składamy ofertę, której cena obejmuje wszystkie koszty 
gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami umowy:  

 
 
Cena oferty brutto ................................ zł *)  
 
(słownie cena brutto….................................................................................................zł) 
 
Wykonawca sporządza własną kalkulację wszystkich kosztów obejmujących przedmiot 
zamówienia,  
w tym: koszty działań wyszczególnione w szczegółowym zestawieniu                   

finansowo – rzeczowym zadania i opisie przedmiotu zamówienia. 
 
*) podatek Vat należy wyliczyć/podać według stawek obowiązujących w dniu składania ofert 

 
 
 

……………………………………………………………. 
                                                                                                    Pieczątka i podpis osób uprawnionych do podpisania oferty 
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1. Do oferty dołączamy opis realizacji zadania, projekt scenariusza oraz projekty materiałów 

informacyjno - promocyjnych, gadżetów niezbędnych do realizacji wydarzenia 
promocyjnego.  

    Opis realizacji zadania - koncepcja realizacji poszczególnych działań  zadania w tym wskazanie  
lokalizacji i miejsca. 

2. Oświadczamy, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający                
w  związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.  

3. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu 
Ofertowym.  

4. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni, liczonych od daty upływu terminu na 
składanie ofert.  

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności: 
    - Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
    - Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
    -  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

posiadamy wiedzę i doświadczenie. 
    -   Nie zalegamy z opłaceniem należnych podatków do US i składek do ZUS. 
6. Jednocześnie oświadczamy że: wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku   wybrania  

naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych  w miejscu  i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Posiadamy status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo  
Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646, ze zm.);. 

8.  Ofertę i wszelkie oświadczenia składamy świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 § k.k.  
 
 
 
.........................................dnia…………….  
(miejscowość) 

 
 
 
.....................................................................................................  

podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty. 
 

Oświadczenie o braku powiązań 
Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty na realizację zadania, które jest finansowane ze 
środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, że wykonawcą nie będzie osoba określona w § 8 ust. 3 
pkt 1 – 4 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno – 
spożywczych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1351 ze zm). 

 
 
 

 
 
 
 
…......................................dnia…………….  
(miejscowość) 

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

podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty 


