
 
 
 
 

                                                                                                                                       

 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

Pieczątka Wykonawcy/Dane adresowe Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERTA 

 

Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko:  

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

Adres:  

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

Telefon  

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

REGON:  

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

NIP/PESEL:  

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

 

E-MAIL: 

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

 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe pn. wybór wykonawcy opracowania projektu szaty 

graficznej wzorcowych materiałów szkoleniowych (operator DTP) dla uczestników 

Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści Zapytania ofertowego za cenę: 

 

Oferta cenowa 

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

cena brutto za 1 godzinę x 50 godzin 

cena brutto za jedną godzinę: 

..........................................................................zł 

słownie cena brutto: 

…………………………………………………………

…………………….……………………………….zł 

razem: cena brutto za 1 godzinę x 50 godzin 

………………………………………………………… 

słownie: 

…………………………………………………………

……………………………………………………….zł 

 



 
 
 
 

                                                                                                                                       

 

Wiedza, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia i spełniającej warunki udziału w postępowaniu 

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

Tworzenie projektów graficznych 

Opis spełnienia wymagań - należy wypisać nazwy 

projektów, daty ich realizacji, nazwy Zamawiających 

oraz załączyć karty projektów graficznych 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Wstępna koncepcja projektu szaty graficznej 

Opis spełnienia wymagań - należy załączyć: 

1. czarno-biały logotyp nazwy projektu „Modelowa 

Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku”, 

2. propozycję wizualizacji przynajmniej 4 stron 

broszury edukacyjnej (layout) strony tytułowej wraz z 

informacją o zakresie tematycznym, którego dotyczy  

Podstawa do dysponowania osobą (zaznaczyć właściwe): 

☐osobisty udział Wykonawcy w realizacji zamówienia ☐umowa o pracę   ☐umowa zlecenie 

 

☐ umowa współpracy  ☐ zasób podmiotu trzeciego ☐ inne(wpisać)………………….. 

 

Oświadczam, że wskazana do realizacji przedmiotu zamówienia osoba spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa powyżej. 
 

Proponuję termin wykonania dzieła*: 

 do 29.12.2020 r. – 0 pkt 

 do 23.12.2020 r. – 20 pkt 

 do 21.12.2020 r. – 40 pkt 

 

 

 

Prowadzę działalność gospodarczą, której zakres działania pokrywa się z przedmiotem 

zamówienia. 

 

Prosimy wstawić znak „X”, jeśli TAK  

 



 
 
 
 

                                                                                                                                       

 

Oświadczam że:  

1. Znana mi jest treść Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte.  

2. Gwarantuję ważność oferty przez 30 dni od daty jej złożenia. 

3. Spełniam warunki dopuszczające mnie do udziału w postępowaniu. 

4. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zapytaniem ofertowym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Posiadam niezbędną wiedzę i kompetencje w przedmiocie opisanego zamówienia. 

6. Moja sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala mi w sposób właściwy zrealizować 

zamówienie. 

7. Posiadam zdolności techniczne/zawodowe pozwalające w sposób właściwy zrealizować 

zamówienie. 

8. Oświadczam, że nie łączą mnie z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy powiązania kapitałowe lub osobowe, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

9. Oświadczam, że oferta cenowa dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia wykonanego 

zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 

10. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni 

praw publicznych. Taką samą zdolność posiadają osoby bezpośrednio wykonujące 

zamówienie. 

11. Wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Zobowiązuję się do:  

 

1. Realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego i zgodnie z zapytaniem. 

2. Zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
 

 

 

 

…………………………………           ___________________________________________ 
 /miejscowość i data/ (Podpis osoby Wykonawcy lub osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy) 


