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(adres i pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                     Załącznik Nr 5  

                                         do Regulaminu udzielenia 

zamówień  publicznych z  

dnia 08.02.2017 roku 

 

 

 

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

Nazwa Wykonawcy  

 

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

Adres 
 

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

NIP 
 

……………………………………………………………………..……………………….…… 
e-mail na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję i zamówienia dostawy 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

na wykonanie usługi obejmującej wyżywienie, noclegi i udostępnienie sali szkoleniowej 

dla 40 uczestników wyjazdu studyjnego pn.  „Uprawa ziół, ich innowacyjne 

wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”  realizowanego 

w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 

  

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia  27 czerwca 2017 r.  przedkładamy niniejszą 

ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu 

Ofertowym: 

Wartość netto zamówienia:……………………………… zł, 

 

Podatek VAT : …..........................................................%, 

 

Wartość brutto zamówienia:……………………………….zł, 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………… 

 

W tym:  

1. Wyżywienie  

Wartość netto zamówienia:……………………………… zł, 

Podatek VAT : …........................................................ %, 

Wartość brutto zamówienia:……………………………….zł 
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2. Noclegi 

Wartość netto zamówienia:……………………………… zł, 

Podatek VAT : …..........................................................%, 

Wartość brutto zamówienia:……………………………….zł 

3. Sala szkoleniowa 

Wartość netto zamówienia:……………………………… zł, 

Podatek VAT : …..........................................................%, 

Wartość brutto zamówienia:……………………………….zł 

a) Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego i uzyskaliśmy niezbędne informacje 

do przygotowania przedmiotu zamówienia. 

b)  Zamówienie wykonamy w terminie: 12-14 lipca 2017 r. 

c)  Udzielamy gwarancji na przewidywany okres: nie dotyczy 

d) Akceptujemy płatność przelewem w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej 

faktury. 

e) Oferta została złożona w 1 egzemplarzu, z ciągłą numeracją stron. 

f) Oświadczamy, że powyższa oferta cenowa zawiera wszystkie koszty jakie ponosi 

Wykonawca  w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

g) Oświadczamy, że ceny podane w zestawieniu cenowym do zapytania są niezmienne. 

h) Oświadczamy, że warunki wskazane przez Zamawiającego nie podlegają żadnym 

zmianom w trakcie trwania umowy. 

i) Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zawartym w zapytaniu 

ofertowym. 

j) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Umowy i zobowiązujemy się , w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

k) Osobą do udzielenia informacji na temat złożonej oferty jest: 

 

Pan/i………………………………………………………………………….. 

 

tel: ………………………………e-mail: ………….……………..…………. 

 

l) Załączniki: 

a)……………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………..,dnia ………….......r.              …...................................................... 
(podpis Wykonawcy)  
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