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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego  

      nr. ES.042.3.2021.BW 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

…………………………. 

Miejscowość , data 

 

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

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

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

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

 nazwa i adres Wykonawcy  

 

Wartość brutto  za organizację ……………………..... (należy wpisać ilość) spotkań rodzinnych   

……………….………………………………………………………………………………….……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………..)

VAT…………………………..………….. zł, wartość netto………………………………………… zł. 

 

Zgodnie z następującym preliminarzem: 

L.P. Nazwa spotkania i zakres 

 

Kwota netto za 2 

spotkania 

Kwota brutto za 2 

spotkania 

1. Rodzinne warsztaty tworzenia biżuterii   

2. Rodzinne warsztaty detektywistyczne   

3. Poznajemy świat bajek - Doświadczalne 

warsztaty rodzinne 

  

4. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i bliskich, 

bezpieczne podróżowanie 

  

5. W świecie prehistorii   

6. Kosmiczne warsztaty rodzinne   

7. Hydro-warsztaty   

8. Sypane warsztaty rodzinne    

9. Pachnące mydełka    
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10. Papierowe warsztaty   

SUMA   

Oferowana wartość brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

określonego w ogłoszeniu o zamówienie, a także obejmuje wszelkie inne koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
 

 

 

Jednocześnie oświadczam że: 

 posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. 

 dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia. 

 znajduję w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezbędnej do realizacji zamówienia. 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (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).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. POUCZENIE: 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 wykonawcy nie składa (należy usunąć lub przekreślić niniejsze oświadczenie).  
 

 

…………………………..                                                   …………………………………………… 
         (data)                                                             (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 

 

 


