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Załącznik nr 1- Formularz oferty- 

 do zapytania ofertowego na organizację 

spotkania podsumowującego  projekt „Czas na 

aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O F E R T A 

na organizację spotkania podsumowującego  projekt 

„Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 

roku 

   

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

37-400 NISKO 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty – zapytanie ofertowe z dnia: ................. 

znak: ......................................... ja niżej podpisana/podpisany: 

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

Nazwa podmiotu…………………..……………. 

przestrzegając ściśle warunków wskazanych w ofercie działając w imieniu i na rzecz: 

NIP: 

Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu): 

 

Internet  http://                                     e–mail:                                                         @ 

Numer kierunkowy:                             Telefon:                                                       Faks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Wykonawcy/lub pieczęć: 

 

Nazwa własna  ………………………….. 

 

…………………………………………… 

 

Adres.......................................................... 

………………………………………….... 
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przedstawiam następujące informacje: 

 

1. Oferuję, należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. organizację spotkania 

podsumowującego projekt „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 

roku dla orientacyjnej liczby osób tj. około 60 osób 

2.  określonego przez Zamawiającego za cenę za osobę 

a) _________________________________zł netto za osobę 

 

 (słownie______________________________________________________ złotych), 

 

b) podatek VAT__________________zł.za osobę, 

 

c)_______________________________zł brutto za osobę 

 

(słownie_______________________________________________________ złotych) 

 

 

Niniejsza cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zamówienia, 

jest ceną ryczałtową. 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w ogłoszeniu, umową 

i przyjmuję je bez zastrzeżeń. Zobowiązuje się do realizacji Zamówienia zgodnie 

z ww. warunkami.  

4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik do OFERTY, w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W szczególności akceptuję warunki              

i zasady płatności zawarte we wzorze umowy. 

5. Wraz z ofertą składam następujące dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

1) …………………………………………………….. 

2) …………………………………………………….. 

3) …………………………………………………….. 

4) …………………………………………………….. 

5) …………………………………………………….. 

 

6. Wszystkie dokumenty, stanowią kompletną dokumentację ofertowa, zamieszczoną 

na………kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

__________________,____________2015 r 

(Miejscowość i data) 

 

________________________________________ 
   (podpis i pieczęć przedstawiciela 

/osoby upoważnionej) 


