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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
 

 

Dotyczy: opracowania w wersji elektronicznej publikacji/broszury 

podsumowującej wdrażanie projektów przez IP w KPRM w ramach Działania 2.16 

PO WER dla potencjalnych Beneficjentów / Beneficjentów Działania 2.16 PO WER 

1.  

Pełna nazwa podmiotu, 

adres, 

tel., 

e-mail. 

 

2.  

Imię i nazwisko osoby/osób 

reprezentującej/reprezentujących 

podmiot 

 
 

3.  
Imię i nazwisko, adres e-mail, 
telefon osoby wyznaczonej do 
kontaktu z Zamawiającym 

 

4.  

Oferowana cena za wykonanie 
usługi 
(brutto, netto oraz VAT) 
 
 

cena netto ………….  PLN 
VAT (…..%) ...............PLN 
cena brutto ……….... PLN 

 

(słownie złotych 
brutto:………………………………………) 

5.  Osoba/osoby realizujące 
zamówienie 

 

6. O 

Opis materiałów źródłowych, 

które Wykonawca zamierza 

wykorzystać do realizacji 

zamówienia, uwzględniający 

zakres merytoryczny 

zaproponowanych materiałów,  

w tym adekwatność  

do przedmiotu zlecenia 
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atrakcyjność proponowanej 
formuły wykorzystania 
dodatkowych materiałów 

 

7. Usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert (w przypadku prowadzenia działalności poniżej 3 lat, to w całym okresie) 

Lp.  Przedmiot usługi Data 

wykonania 

(dzień, 

miesiąc, rok) 

Podmiot, na 

zlecenie 

którego usługa 

została 

wykonana 

(zleceniodawca) 

 

Wartość 

usługi 

(brutto) 

1. Usługa polegająca na 
opracowaniu 
merytorycznym, 
graficznym, składzie i 
łamaniu publikacji 
elektronicznej 

Tytuł/nazwa publikacji: 
……………………… 

Liczba stron publikacji: 
…………………………….  

 

   

2. Usługa polegająca na 
opracowaniu 
merytorycznym, 
graficznym, składzie i 
łamaniu publikacji 
elektronicznej 

Tytuł/nazwa publikacji: 
……………………… 

Liczba stron publikacji: 
…………………………….  

 

   

3.     

4.     

5.     
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OŚWIADCZENIA: 

1) Posiadam wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

2) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3) Zapoznałem/am się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń. 

4) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału  

w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5) Dysponuję lub będę dysponował zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi  

do wykonania przedmiotu zamówienia.  

6) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. 

7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych  

z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego 

należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia  

w protokole wyboru). 

 
 
 

............................................................................................... 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

 
 

Miejscowość i data..................................................... 


