ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy w ramach projektu „Ochrona Puszczy
Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2018) realizowanego w ramach współpracy
z Fundacją WWF Polska, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie przygotowania
opracowania naukowego dotyczącego zbiorowisk roślinnych obszaru postulowanego poszerzenia
granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego o jego otulinę w oparciu o dane własne oraz istniejącą
literaturę przedmiotu.

Nazwa /Imię i nazwisko
.....................................................................................................................................................
Adres:
.....................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu)

.....................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, województwo, powiat)

Adres korespondencyjny:
.....................................................................................................................................................
(nazwa)

.....................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu)

.....................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, województwo, powiat)

Strona

NIP ...................................................... (nie dotyczy osób fizycznych)

1

Numer telefonu ............................. email .....................................

1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na przygotowanie opracowania naukowego
dotyczącego zbiorowisk roślinnych obszaru postulowanego poszerzenia granic Bieszczadzkiego
Parku Narodowego o jego otulinę w oparciu o dane własne oraz istniejącą literaturę
przedmiotu składam ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia w następującej cenie:
Cena brutto …………………………… zł (słownie: ………………………………………..........................)
2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu
do złożenia oferty.
3. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w zapytaniu.
6. Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.):
a) jestem uprawniony/a do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
b) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
c) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i
technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Strona

2

……………………………………………..
data i podpis Oferenta

