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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa / Imię              
i nazwisko 

 

Adres  

Nr telefonu/faks  

nr PESEL / NIP  

Adres e-mail do prowadzenia korespondencji elektronicznej: 

 

 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji  
ul. Pułaskiego 6/10  
26-600 Radom 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Ocenę jakości procesu realizacji zadania w ramach 
projektu ENTERtransfer CE 1158 „Opracowanie portalu kojarzeniowego umożliwiającego 
przeprowadzenie sukcesji”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w zapytani ofertowym, na następujących warunkach:  

cena netto (PLN):  

słownie:  

podatek VAT:  wg stawki VAT:  

cena brutto:  

słownie:  

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:1 
Informuję, że: 

[ ] wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego2. 

[ ] wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów lub usług2: 

………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1
 Obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje m.in. w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych lub 

odwróconego podatku VAT. W takim przypadku należny podatek VAT płaci bezpośrednio Zamawiający, a nie 
Wykonawca. Wykonawca powinien wówczas powtórzyć w formularzu ofertowym takie same ceny netto i 
brutto (bazową jest cena netto). 
2
 W nawiasie kwadratowym [ ] należy wstawić znak X (duża lub mała litera X) przy właściwej opcji. 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub 
usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to: 

……………………………………………………… zł netto. 

Wykonamy zamówienie publiczne w terminie do:  

Termin płatności wynosi (liczba dni od daty odbioru):   

 
Oświadczenia wykonawcy. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do niej żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że oferowana przeze mnie dostawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 
dotyczące przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przeze mnie 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych.  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią pkt. XIII zapytania ofertowego i zostałem 
poinformowany o moich prawach w zakresie ochrony danych osobowych. 

 
W odniesieniu do spełnienia wymagań do oferty stwierdzam, że (proszę zaznaczyć X): 

1. Posiadam wykształcenie: ekonomiczne □    z zakresu nauk społecznych □    inne □ 

2. Posiadam doświadczenie w ewaluacji projektów / programów: Tak □      Nie □ 

3. Posiadam umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C2: Tak □      Nie □ 

4. Znam tematykę przedsiębiorczości i sukcesji w biznesie: Tak □      Nie □ 

5. Potrafię stosować metody jakościowe i ilościowe w analizowaniu danych: Tak □      Nie □ 

 
Inne informacje wykonawcy:  

 

 

 

 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wymagań wskazanych powyżej 
poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów przez Wykonawcę. 
 

   

Miejscowość, data  Imię i nazwisko, 
podpis wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy 
 


