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Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
ul. 11 Listopada 24
17-200 Hajnówka
NIP: 543 125 32 05

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca 
(imię, nazwisko, nazwa podmiotu) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………………………………………………...

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

Przedmiot 
zamówienia:

Cena brutto za jedną 
osobę w zł 

Wartość brutto 
zamówienia w zł dla 45 
osób 

Ubezpieczenie NNW dla 
45 osób zgodnie z 
opisem przedmiotu 
zamówienia 

Cyfrą:

Słownie:

Cyfrą:

Słownie:

 
Oświadczenia:

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania usługi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.

2. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału 
w postępowaniu.

3. Zapoznałem się z treścią Rozeznania cenowego i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
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4. Oświadczam, ze znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 i zobowiązuję się do ich bezwzględnego stosowania.

5. Oświadczam, że okres ważności oferty to 30 dni liczonych od dnia 
przewidzianego na składanie ofert.

6. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, 
iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

…………………………………                                         
 miejscowość, data   

…………………………………
Pieczęć i czytelny podpis Oferenta
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