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ZAŁĄCZNIK NR 1 
……………………………………………………… 
(Pieczęć lub dane Wykonawcy  
nie prowadzącego działalności gospodarczej) 

 

 

FORMULARZ OFERTY  
dla części …………..*zamówienia  

  

!

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 4/Skopia/8.6.2MRPO/2017,  ja/my niżej 
podpisany/i składamy swoją ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:!

!

Nazwa!wykonawcy!
!

!

Adres!wykonawcy!
!

!

Telefon/fax!wykonawcy!
!

!

Adres!e5!mail!wykonawcy!!
!

!

Przedmiot!oferty!!

Przedmiotem! oferty! jest! obsługa! stoisk! informacyjnych! nt.!

Profilaktyki! raka! jelita! grubego! podczas! różnego! rodzaju!

eventów! (typ! A! i/lub! typ! B)! –! zgodnie! z! dalszym!

uszczegółowieniem!

cena!brutto!za!całość!zamówienia!!

cyfrowo:!

!

!

słownie:!

!

!

 

 

 

…………………, dn.,……........2017 roku    ........................................................................... 
                                                                                       (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  

                                                                                        Wykonawcy) 
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grubego*wśród*mieszkańców*małopolski,* ze* szczególnym* uwzględnieniem* terenów* tzw.* białych* plam,*
spełniających*kryteria*dostępu*ustalone*przez*MZ”!nr!projektu:!RPMP.08.06.0231230232/16!

Szczegółowe przedstawienie powyższej kalkulacji – zgodne z treścią zapytania 
ofertowego przedstawia się następująco: 

Rodzaj usługi 

Szacowana 
Ilość 

eventów 

Szacowana 
ilość 

wykonywanych 
usług** 

Cena brutto 
pojedynczej 

usługi 

Wartość brutto 
realizowanych 

usług 

Pojedyncza usługa obsługi stoisk 
informacyjnych podczas Kampanii 
Informacyjno – uświadamiających – 
TYP A 

40    

Pojedyncza usługa obsługi stoisk 
informacyjnych podczas Kampanii 
Informacyjno – uświadamiających – 
TYP B 

21    

 
Oświadczam/my, że  powyższa cena uwzględnia wszelkie wymagania zamawiającego oraz obejmuje 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zysk a także wymagane przepisami 
prawa podatki i opłaty. 

Przyjmuję/my do wiadomości, że określona w kolumnie pn. „Szacowana ilość wykonywanych usług” 
jest wielkością szacowaną, wynikającą z prognozy i nie oznaczają ostatecznej liczby zleconych do 
wykonania wykonawcy usług. Faktyczne ilości realizowanych usług wynikać będą z rzeczywistych 
potrzeb. 

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z zapisami dokumentu „Zapytanie ofertowe” i nie wnosimy do 
jego treści zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje, potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia.  

 

*należy wskazać numer części zamówienia dla której składana jest oferta (jedna oferta może dotyczyć kilku części 
– zgodnie z zapisami zapytania ofertowego) 

** w przypadku usługi wykonywanej osobiście oferta może zostać złożona na 40 stoisk typu A i/lub 21 typu B. 
Natomiast w przypadku firmy dysponującej odpowiednimi zasobami –liczba podana w tej kolumnie jest mnożona 
przez deklarowaną liczbę osób – np. Oferent składa ofertę na pełną obstawę stoiska typ A  - wówczas w kolumnie 
wpisuje 80 a dwa nazwiska osób z odpowiednimi kompetencjami zamieszcza w załączniku nr 2. Osoby te 
zobowiązane są stawić się w wyznaczonym terminie na test sprawdzający. W przypadku deklaracji obsługi stoisk 
typu B przez firmę dysponującą zasobami – liczba wpisana w kolumnę jest wynikiem mnożenia liczby 21 przez 
deklarację złożenia oferty w III, IV, V i/lub VI części zamówienia i może wynosić odpowiednio: 21, 42, 63 lub 
84. Należy przy tym zastosować analogiczne zasady jak do stoisk typu A – a więc do każdej z części zamówienia 
przypisać imię i nazwisko  - wpisując do załącznika nr 2.  

 
 
…………………, dn.,……........2017 roku    ........................................................................... 

                                                                                       (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                                                                                        Wykonawcy) 


