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…………………………………………… 

Pieczęć nagłówkowa 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr UMO/2/2018 
 
 

……………………………… 
data 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ………………… dotyczące zadania: Realizacja 

usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny- 

opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących 

rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku 

pracy” realizowany przez Tarnowską Szkołę Wyższa w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

Składam niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia: 

 
I. Dane Wykonawcy: 
Nazwa:………………………………………………….. 
 
Adres:…………………………………………………… 
 
NIP: …………………………………………………….. 
 
Tel: ……………………………………………………… 

 

E-mail: …………………………………………………… 

 

II. Warunki oferty: 
 
Cena za realizację zamówienia wynosi: 

Cena netto …………………… zł  

(słownie złotych ………………………………………………………...) 

Podatek VAT …………………. zł  

(słownie złotych ……………………………………………………….) 

Cena brutto …………………….zł  

(słownie złotych ……………………………………………………….) 

Powyższe wynika z zestawienia: 
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Lp. Łączna liczba 

zestawów 
Cena jednostkowa brutto za 1 zestaw Wartość brutto 

1  
 

  

 
RAZEM 

 

 

 
III. Oświadczenia: 
 
Oświadczam, że jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej zgodnie z definicją 
zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. * 
 

TAK    NIE   
* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź 
 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu 

ofertowym i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że akceptuję przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu 

zamówienia. 
3. Akceptuję termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.. 
4. Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
5. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są prawdziwe. 
6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub 

złożenie fałszywych oświadczeń. 
7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

a. oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia wg 
załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego 

b. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań wg załącznika nr 3 do Zapytania 
ofertowego 
 

 
 

 
.......................................................................... 
     Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 


