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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 z 31.05.2017r 

 

_________________________________ 
miejscowość, data 

 
 

Nazwa oferenta ……………………………………………………………... 

Adres oferenta ……………………………………………………………... 

   NIP ……………………………………………………………... 

REGON ……………………………………………………………... 

KRS * ……………………………………………………………... 

Adres e -mail ……………………………………………………………... 

Nr tel.: ……………………………………………………………... 

*Jeśli dotyczy 

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny i Św. Mikołaja  

ul. Kościelna 3 

59-700 Bolesławiec 

tel.: +48 603 946 053 

FORMULARZ OFERTY  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z 31.05.2017 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie zarządzania 

projektem, oferujemy wykonanie zamówienia tj. świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem, 

spełniających wymagania określone w zapytaniu ofertowym nr 1 z 31.05.2017, w szczególności w 

punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia. 
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Cena oferty netto: ……………………………………………………………... 

Wartość VAT: ……………………………………………………………... 

Cena oferty brutto: ……………………………………………………………... 

Termin ważności oferty: ……………………………………………………………... 

Warunki płatności: ……………………………………………………………... 

 

 

W imieniu Oferenta oświadczam, że całkowity koszt zamówienia został oszacowany z uwzględnieniem 

wszystkich wymagań oraz elementów składowych opisu przedmiotu zamówienia, a w cenie Oferty 

zawarte są wszelkie opłaty pośrednie i koszty związane z wykonaniem zamówienia w przypadku 

wyboru naszej Oferty.  

W imieniu Oferenta oświadczam, że niniejsza oferta jest zgodna z warunkami przedstawionymi w 

zapytaniu ofertowym nr 1 z 31.05.2017r 

W imieniu Oferenta oświadczam, że niniejsza oferta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm). 

 

Oferta zostaje złożona na …... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

 

 

________________________________________ 
data i podpis /upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/ 

 


