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  Załącznik nr 1 

 Nr postępowania: 01_RR/Szczyt/9.1.2/USL/2017    

 

 

FORMULARZ OFERTOWY DLA ZADANIA NR…….. 
 

OFERENT:  

Adres:  
 

Nr telefonu:   

Adres e-mail:    

Osoba uprawniona do 

reprezentowania Oferenta  

 

 

Dotyczy zapytania o cenę z dnia …………………….. dla postępowania nr 

01_RR/Szczyt/9.1.2/USL/2017: 

oferuję wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami 

zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, wskazanymi w Zapytaniu o cenę nr 

01_RR/Szczyt/9.1.2/USL/2017 na następujących warunkach: 

 

A. CENA ZA RELIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 

 

Oznaczenie zadania 

Cena netto za 

godzinę 

doradztwa dla 

jednej osoby 

VAT Kwota VAT 

Cena brutto za 

godzinę doradztwa 

dla jednej osoby 

Świadczenie usług 
doradztwa 

prawnego 
    

Świadczenie usług 
doradztwa 

kredytowego 
    

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA 

 

I. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia. 

II. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się i w pełni akceptuję warunki wykonania zamówienia 

zawarte w Zapytaniu o cenę i treści jego załączników, a w szczególności nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeń dotyczących: sposobu określenia przez Zamawiającego warunków 

udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i przedmiotu zamówienia. 



 
 

 
 
 

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. 
ul. Łężce 23, 30-614 Kraków,  
tel. / fax: +48 12 423 66 90 

St
ro

n
a2

 

III. Oświadczam, że realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz 

wymaganiami określonymi w Zapytaniu o cenę  

IV. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie 

się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) 

na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne 

finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

V. Oświadczam, że nie występują powiązania pomiędzy Oferentem a 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. 

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytej realizacji. 

VII. Zobowiązuję się przestrzegać Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

VIII. Zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

opisanych w Zapytaniu o cenę, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

IX. Integralną część oferty stanowią poniższe dokumenty, które załączam do Formularza 

ofertowego: 

1) …………………… 

2) …………………… 

 

 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w Załączniku nr 1 oraz 
przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis  Oferenta 

 

 


