
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik Nr 4 do zaproszenia   

 

Formularz  - „OFERTA CENOWA” 

 

Nazwa i adres wykonawcy: 
(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane 

dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c. , konsorcjantów) a nie tylko 

pełnomocnika.) 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Województwo: ................................................. 

NIP: ............................................................... 

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym ................................................ 

adres e-mail Wykonawcy   …………………………………………………………………. 

adres do korespondencji ……………………………………………………………………..  

osoba wyznaczona do kontaktu , dane adresowe ( tel., e-mail) 

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

   Zamawiający: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i 

Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia Ofert cenowych na świadczenie usługi: „ 

Przygotowanie i prowadzenie Punktu Naboru Wniosków pożyczkowych w 

miejscowości  ……………………………..”  

Jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze nr ……………………………….  

1. Oferuję  wykonanie w pełnym rzeczowym  zakresie przedmiot zamówienia  zgodnie z 

wymogami Zamawiającego na następujących zasadach: 

Za przygotowanie i prowadzenie Punktu Naboru Wniosków pożyczkowych  

oferuję cenę: 

 
 

 

CENA JEDNOSTKOWA 

BRUTTO  

[zł za jeden wniosek] 

[ słownie:……] 

 

Cena Ofertowa jednostkowa 

jest ceną ryczałtową 

Do wyceny należy przyjąć 

SZACUNKOWĄ ILOŚĆ 

WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH 

WARTOSĆ BRUTTO 

(obliczona jako iloczyn 

ceny jednostkowej  oraz 

szacunkowej ilości 

wniosków) 

[zł] 

[słownie….] 

 

 

 

24 
(od 01.07.2018r. do 30.06.2020r.) 
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Oświadczam, że do kalkulacji ceny jednostkowej brutto zastosowano stawkę podatku VAT 

wynoszącą:  ……..…. % 

 

(słownie cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………… 

 

2. Oświadczam, że podana w ofercie cena ofertowa obejmuje całość wynagrodzenia za 

świadczenie usług, które uwzględnia w szczególności spełnienie wszystkich wymagań 

Zamawiającego określonych w Uproszczonej Specyfikacji z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oferuję wykonanie zamówienia w terminie …………………………………… 

4. Oświadczam, że zapoznal się ze Uproszczonej Specyfikacji  Zamówienia , wszystkimi  

wymaganiami Zamawiającego  oraz obowiązkami  w celu świadczenia usług  i nie wnosimy do 

niej żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału 

podwykonawców*/ lub że powierzę wykonanie następujących części zamówienia 

podwykonawcom*: 

................................................................................................................. ..................

.............................................................................................  

6. Oświadczam, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 

FORMULARZU CENOWYM – „OFERTA”  i jego załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne 

w każdym szczególe. 

7. Upoważnieni do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Upoważnienie dla w/w osób wynika z dokumentów: 

…………………………………………………………………………………………………......., które dołączamy do oferty. 

9.  Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

upływu terminu składania ofert 

10. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d Pzp niniejszym informujemy**: 

 

  nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. 

 

  należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp w skład 

której wchodzą: 

 

a) …............................................................................................. 

b) …............................................................................................. 

c) …............................................................................................. 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej można złożyć na osobnym podpisanym 
załączniku 

11. Oferta: 

 nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 

ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.,)*** 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.,). Informacje te zawarte są i zabezpieczone 

stosownie do znajdującego się opisu.  

Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa): …………………………………………………………………………… 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………. 
Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie. 

 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny Dz.U.Nr 88 poz. 553 z póź. zm) oświadczam, ze oferta oraz załączone do niej dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy: 

................................................................................................. 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                          …………………………………………………………………………………………………………………………                                                         

                                                              Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby     

                                                                   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy                                             

 

*w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia lub upoważniony przez nich Wykonawca 
** w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców informację albo listę składa każdy z wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub upoważniony przez nich Wykonawca 
***Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy do 

oferty załączyć uzasadnienie.  

 

 

                                                                                    

13.Oferta zawiera …….. stron 

*niewłaściwe skreślić 

 

                                                                                 Data ................................. 


