
 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Zał. nr 1  

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

 (pieczęć Wykonawcy)                                                                      ( miejscowość   -    data)                                                                                                                           

 

 

                                                     

Gmina Bobowa 

Ul. Rynek 21 

38-350 Bobowa 
  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................................... 

Adres wykonawcy: ……………………....................................................................................... 

NIP:  ……………………………………………………………………………………….…… 

Regon: ……………………………………………………………………….…………………. 

Numer telefonu:............................................................................................................................ 

Numer fax-u / mail:....................................................................................................................... 

 

  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO  

dla inwestycji: „„Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie "Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", typ operacji: "Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje kulturalne", oferuję  wykonanie zadania zgodnie z wymogami  zawartymi 

w zapytaniu ofertowym za łączną cenę równą:  

……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………), 

wyliczoną zgodnie z wzorem: 

ilość godzin świadczonego zlecenia x stawka brutto za  1 godzinę świadczenia zlecenia, 

gdzie:    

- stawka netto za 1 godzinę (która nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki 

godzinowej ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę) wynosi: ……………………..……..………………………………zł 

podatek VAT wg stawki … % w kwocie: ……………………………………………….…zł  

co daje stawkę brutto za 1 godzinę : …………...……….……………………………….…zł 

słownie: ………………………………………………………….…………………………….. 



1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

1. Oferowana cena oferty brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia uwzględnia 

wszelkie koszty wynikające z wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 

oraz obowiązków Wykonawcy określonych w umowie.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Zamówienia, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń, oraz posiadam wszystkie uprawnienia niezbędne do przygotowania oferty 

i wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

4. Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

profesjonalną realizację całości przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

6. Oświadczam, że, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Zapytaniu Ofertowym. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu*. 

9. Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z terminem zawartym 

w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.  

 

10. Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie 

zobowiązań umowy jest/są.............................. 

1) tel. kontaktowy............................ faks............................... mail…………………… 

2) tel. kontaktowy............................... faks.............................. mail………………… 

 

11. Oferta została złożona na ........... stronach  podpisanych i kolejno ponumerowanych od 

nr ............. do nr ................ . 

 

 



 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

12. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące dokumenty 

stanowiące integralną jej część: 

1) …………………………………….. 

2) …………………………………….. 

3) ……………………………………... 

4) ……………………………………… 

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

miejscowość i data               podpis i pieczęć Wykonawcy 


