
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 

FORMULARZ OFERTY 

I. Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:  

Nazwa (firma) .....………………………………………………………………..…………………....., 

Adres ....…………………………………………………………………………..…………………....,  

E-mail …………………………….…………… Nr telefonu/nr faksu .....…..………………………..,  

II. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie fałszywych danych 

lub złożenie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu oferty są 

zgodne z prawdą na dzień składania oferty.  

III. Podmiot, który reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

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 a Wykonawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) pozostawaniu z wykonawcą w 

takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności tych osób.  

IV. Nawiązując do zapytania ofertowego „usługa szkoleniowa na etapie przed udzieleniem dotacji 

przygotowująca do rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenia grupowe pn. „Szkolenie ABC 

przedsiębiorczości”)” na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w zapytaniu ofertowym za kwotę stanowiącą wynagrodzenie w wysokości: 

Lp.  Usługa/dostawa Cena netto  Termin wydania 

zaświadczeń w dniach  

1 usługa szkoleniowa na etapie przed 

udzieleniem dotacji przygotowująca do 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 

(szkolenia grupowe) 

  

Całościowa cena netto (słownie): .........................................................................................................................  

V. Oświadczam, że:  

1) spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadam wymagane przez Zamawiającego 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;  

2) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje 

niezbędne do przygotowania oferty;  

3) w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;  

4) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe;  

5) w przypadku udzielenia mi zamówienia zawrę umowę w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego;  

6) zamówienie zrealizuję w terminach wskazanym w zapytaniu ofertowym.  

VI. Oświadczam, że oferta jest ważna: 90 dni.  

 

 
Miejscowość, data Czytelny podpis składającego oświadczenie - Wykonawcy 

 


