
 
 
 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - formularz oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie udzielania 

poradnictwa podologicznego na terenie Miasta Ustka w ramach projektu „Przestrzeń na 

plus...” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014 – 2020 

 

CZĘŚĆ A – DANE WYKONAWCY 

Pełna nazwa wykonawcy  

 

 

Dokładny adres wykonawcy (ulica, nr 

lokalu, kod pocztowy, miejscowość, 

województwo) 

 

 

 

NIP  

 

REGON  

 

Numer KRS  

 
 

Reprezentacja wykonawcy: 

Imię i nazwisko osoby/osób 

reprezentującej/ych wykonawcę  

 

Podstawa reprezentacji  

 
 

Dane teleadresowe, na które będzie przekazywana wszelka korespondencja: 

Dokładny adres do korespondencji  

 

Telefon  

 

Fax  

 

e-mail  

 
 

CZĘŚĆ B – OFERTA CENOWA 

Nawiązując do zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie udzielania poradnictwa 

podologicznego na terenie Miasta Ustka oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia na 

niżej wymienionych warunkach:  

 



 
 
 

 

OFERTA CENOWA 

 

Lp. 

 

Przedmiot zamówienia 

Zakłada

na ilość 

godzin 

Cena 

jednostkow

a  netto w zł  

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł 

 

Łączna cena 

brutto w zł 

(kol. 3x5) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Udzielania poradnictwa podologicznego 15  

 

 

  

 

CZĘŚĆ C – OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym, 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej  

i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

2. Oświadczam, że spełniam lub reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie części, na którą składana jest oferta.  

3. Integralną częścią oferty jest: 

a) oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy  

i Zamawiającego; 

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO (jeżeli 

dotyczy), 

c)  Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu rejestrowego lub rejestru publicznego, do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy); 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie 

wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

6. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 

realizacji zamówienia. 

 

Miejscowość ................................., dnia ................................. 

 

 

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

          (pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy lub  

            osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 


