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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego 14 

Data sporządzenia oferty:……………......... 

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………................................................................. 

Adres Wykonawcy:  ……………………………………………………………………….…………….…… 

Tel: ..…………………………….      Tel. kom……………………. 

E-mail: ……………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy: projektu: „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak 

poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr 

RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 14 dotyczące wykonania usługi transportu wiatrakowców i innych 

materiałów reklamowych i eksponatów wystawienniczych na targi Aero Friedrichshafen 2018 w Niemczech. 

 

Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena netto - ...................................zł; 

słownie....................................................................................................................................................złotych 

Cena brutto - ...................................zł; 

słownie....................................................................................................................................................złotych 

w tym kwota podatku VAT ........................................ zł; 

słownie....................................................................................................................................................złotych 

(stawka podatku VAT = .…%) 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 
a) zlecony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia wykonany/dostarczony zostanie w terminie ……………………………………….  

b) zapoznałem/am się z warunkami i informacjami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niego i nie wnoszę do nich 

żadnych zastrzeżeń, 

c) cena podana w punkcie 1 jest ostateczna i zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

d) uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia 

e) uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

f) w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

g) Wszelkie dołączone do niniejszej wyceny dokumenty są zgodne z oryginałem 

h) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

i) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

j) do oferty dołączamy : 

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

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

 

 

………………..., dnia ………………………   ................................................................................. 

podpis osoby składającej ofertę 


