
Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego  

na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu 

Łowickiego 

na lata 2021-2027  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)* 

 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie należy wymienić wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku spółki cywilnej należy wymienić 

wszystkich wspólników spółki cywilnej) 

REGON: …………………………………………… NIP: ……………………………………………………. 

tel. ……………………… faks ………………………… adres e-mail ……………………………………..… 

Nr KRS (jeżeli dotyczy): ……..……………………..……………………………………………..…….…….. 

FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr …………… z dnia ……….2021 r. 

na opracowanie „Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2027” 

 

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT):                                         ............................ 

co razem z podatkiem VAT stanowi wartość ryczałtową brutto             .............................. 

słownie złotych: ..................................................................................................................... 

 

Przedmiot zamówienia (opracowanie dokumentu Strategii i skonsultowanie na Zarządzie 

Powiatu i komisjach Rady Powiatu Łowickiego ) wykonamy w terminie do 

.................................  
przedstawienie Strategii na sesji Rady Powiatu Łowickiego aż do uzyskania pozytywnej 

uchwały.  

2.  Zamówienie zrealizujemy - *sami/*przy udziale podwykonawców w zakresie: 

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

................................................................................................................................................. 
* niepotrzebne skreślić 

 

3. Oświadczamy, że oferowana wartość ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy sie z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 



6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty 

i właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

określonych wyżej warunkach z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu 

ofertowym. Akceptujemy projekt umowy załączony do zapytania ofertowego. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani z niniejszą ofertą 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. 

10. Oświadczamy, że formularz ofertowy z innymi załączonymi dokumentami został 

podpisany przez osobę/y właściwie umocowaną/e. 

11. Oświadczamy, że nie uczestniczymy, jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie 

złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia; 

12. Oświadczamy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu; 

13. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) na 

przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt. 3 klauzuli informacyjnej. 

14 Oferta została złożona na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. ...........................................    2. ................................................ 

3. ...........................................    4. ................................................ 

 

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

 (miejscowość, data)                                                                  (podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych 

    do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


