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Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego 

ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: 

Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu. 

 

DRG-III-IG.433.22.2022   Załącznik nr 2 

   

   ……………………………………………………………………. 
                                                                                                                                Miejscowość, data 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nazwa oferenta ........................................................................................................................................ 
Adres oferenta .......................................................................................................................................... 
KRS/CEIDG ..………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
NIP ............................................................................................................................................................ 
Numer telefonu i adres email ………........................................................................................................... 
Nr rachunku bankowego .......................................................................................................................... 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługę wykonania aktualizacji opracowanego w 2018 r. 

poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska” w ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska” 

(WRPO 2014-2020): 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cena netto …......................zł (słownie złotych …................................................................................) 

Cena brutto …....................zł (słownie złotych …................................................................................) 

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz umowie. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się 

zrealizować bez udziału podwykonawców. Ponosimy pełną odpowiedzialność za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ), 

informacjami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że oferowana przez nas usługa spełnia wszystkie wymogi określone przez 

Zamawiającego w dokumentacji zapytania ofertowego. 

5. Potwierdzam realizację usługi w terminie zgodnym z Zapytaniem ofertowym. 

6. Potwierdzam, że akceptuję termin płatności wynoszący 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 

7. Zobowiązuję się do podpisania umowy, w przypadku gdy moja oferta okaże się ofertą 

najkorzystniejszą. 

8. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie usługi w niniejszym postępowaniu. 

9. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (i uszczegółowionych w Rozdziale VII SWZ Inne podstawy 

wykluczenia). 

 

 

       …………….………………………………………… 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta) 


