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Załącznik nr 1 
WZÓR FORMULARZA OFERTY 

Nazwa Wykonawcy 

(pieczęć) 

 

Forma organizacyjno – prawna   

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do 

kontaktów z Zamawiającym 

 

………………………………………..………… 

(Imię i Nazwisko, nr telefonu) 

E-mail 

(do korespondencji elektronicznej) 

 

Siedziba Wykonawcy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon/Faks/  

NIP Wykonawcy  

REGON Wykonawcy  

Osobą uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy jest/są: 

 

 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna  

Powiatu Limanowskiego 

ul. Józefa Marka 9 

34 – 600 Limanowa 
 
 

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na zadanie pn.: 

 

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego 

poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych”, 
 

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym za cenę (C): 

 

cena (C) za wykonanie zamówienia wynosi brutto ....................... zł (słownie brutto: 

..................................................................  zł) w tym podatek VAT ....... %. 

 
 

2. Oświadczamy, że zaoferowana cena, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia oraz, że została ustalona z uwzględnieniem wszelkich warunków określonych w 

Zapytaniu ofertowym, jak również z uwzględnieniem innych kosztów nie ujętych w Zapytaniu 

ofertowym, a które są konieczne do należytego, zgodnego z przepisami wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego realizacji,  

a także uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz 

wykonania zamówienia. 

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu  

ofertowym.  

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w Zapytaniu ofertowym tj. przez 60 dni. 
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7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w Zapytaniu ofertowym (Wzór umowy) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

 

8. Oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postepowaniu⁴. 
 

³ – 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) 

 

⁴ – 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 wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie) 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 297 § 1 kk. 

 

 

  dnia     

                                                                                                                                      podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

                                                                                                                                                               w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


