
Załącznik nr 1 
do Zapytania Ofertowego 

znak UA.271.8.2020.III 
z dnia 3 marca 2020 r. 

……………………, dnia………..……………. 2020 r. 

OFERTA 
Dane Oferenta: 
 

(pełna nazw a) 

 
(adres siedziby Oferenta) 

Nr telefonu/faks........................................... e-mail.................................................................... 

NIP ............................................................. REGON................................................................. 

nr konta bankowego .................................................................................................................. 

oznaczenie formy prawnej ......................................................................................................... 

Stosownie do zapytania ofertowego proponuję wykonanie usługi polegającej na: 

„Organizacja wyjazdu studyjnego do Holandii w ramach projektu  
„KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE.” 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączna cenę brutto: .................................. zł 

Słownie: ..................................................................................................................................... 

Lp. Tytuł usługi Wartość 
netto VAT Wartość 

brutto 
1. Koszty transportu wraz z ubezpieczeniem    

2. Koszty noclegów wraz ze śniadaniami    

RAZEM    

Proponowane hotele: 

1. Zwolle ………………………………………………………………………………..…… 
     (nazwa, adres) 

2. Haga ……………………………………………………….………………...…………… 
     (nazwa, adres) 

3. Amsterdam ……………………………………………………………………….……… 
     (nazwa, adres) 
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Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z istotnymi warunkami zapytania oraz zdobyłem konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
2. Składając Ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zobowiązuje 

się do zrealizowania ww. przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami 
określonymi w Zapytaniu Ofertowym. 

3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia, a także narzuty i podatki. 

4. Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. 30 dni. 
5. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na określonych 

powyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: 

……………………………………………….……………………………………………………… 
(stanow isko, imię i nazw isko) 

Do kontaktów ze Zleceniodawcą w zakresie związanym z niniejszym ofertą upoważniamy 
następującą osobę: 

……………………………………………............………… tel. …………………....……………. 

Załączniki do niniejszej oferty: 
1. inne (jakie) ……………………….. 

Oferta wraz z załącznikami zawiera .............................. zapisanych i ponumerowanych stron. 

 
 
 
 
 
……………………., dnia …………….. 
/nazw a miejscowości/ 

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

/podpis osoby upraw nionej w raz z pieczęcią/ 
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