
FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERTA 

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na  opracowanie publikacji dotyczących zasad 

korzystania z wód, w ramach operacji Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..…………………………….................................................................................. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….…….

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

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

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

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 

Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

faks: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………..……………………… 

e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

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

 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Nawiązując do ogłoszenia na opracowanie publikacji dotyczących zasad korzystania z wód, w 

ramach operacji Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce, oferujemy wykonanie 

zamówienia na następujących warunkach: 

 

Cena brutto :....................................... zł (słownie złotych :................................................ ), w tym 

wartość podatku VAT :...................zł., wartość netto :...........................................zł. 



C. OPIS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 

 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia: opracowanie publikacji dotyczących 

zasad korzystania z wód, w ramach operacji Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w 

Małopolsce 

D. OŚWIADCZENIA: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia jak również 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń; 

3) posiadamy odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponujemy odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia; 

4) w latach 2018-2020 r. zrealizowaliśmy opracowania (minimum dwa) o podobnej tematyce, 

pt.:…………………………………………………………………………………………………

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

5) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

oraz informuję, że w stosunku do mnie nie toczy się postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne; 

6) wyrażamy zgodę na publikację przez Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu 

postępowania; 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia składania ofert 

(włącznie z tym dniem); 

8) akceptujemy, iż zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia następować będzie (na zasadach 

opisanych we wzorze umowy) w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury.  

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest.....................................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………..………...……........……………………..……....….    

tel./fax: .....................................................……………….. 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

…………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 

 


