
 

Znak: AG-I.272.2.6.2018                            Załącznik nr 2 do Zapytania                                                     

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy (-ów) ............................................................................................................................ 

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

siedziba Wykonawcy (-ów) .......................................................................................................................... 

adres Wykonawcy (-ów) .............................................................................................................................. 

nr tel. ...................................................................... nr faksu....................................................................... 

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

Zamawiający: 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Nawiązując do Zapytania ofertowego dla zadania pn.:   

„Przygotowanie i przeprowadzenie Quizu Historycznego dla młodzieży szkolnej 

z województwa świętokrzyskiego z dodatkowymi atrakcjami” 

oświadczamy, iż oferujemy wykonanie zamówienia: 

za cenę oferty brutto: ……………………………………………………….......zł 

słownie: ..................................................................................................................zł 

 w tym stawka VAT …… % 

1. Dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, zgodnie z wymaganiami ujętymi w niniejszym Zapytaniu; 

2. Oświadczamy, że osoba, która będzie przeprowadzała Quiz posiada kompetencje niezbędne 

do wystąpień publicznych oraz wykształcenie wyższe i minimum 3 letnie doświadczenie w pracy 

z młodzieżą* 

lub 

Oświadczamy, że osoba, która będzie przeprowadzała Quiz posiada kompetencje niezbędne 

do wystąpień publicznych oraz wykształcenie średnie i minimum 8 letnie doświadczenie w pracy 

z młodzieżą.* 

*UWAGA  

W zależności, którą osobą Wykonawca będzie dysponował, proszę odpowiednio zaznaczyć. 

3. Posiadam/y odpowiednią wiedzę i doświadczenie w organizowaniu Eventów. 



4. Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia 

w terminach i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załączniku nr 1 do 

Zapytania oraz w projekcie umowy – Załączniku nr 3 do Zapytania; 

5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia, 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektem umowy. 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

niniejszego zamówienia oraz, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, Opisem przedmiotu 

zamówienia oraz Projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich 

zawarte. 

7. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym. 

8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – Załączniku nr 3 

do Zapytania ofertowego. 

9. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowa z Zamawiającym 

zostanie podpisana przez: ____________________________________________ _______________ 

      (Wpisać imię i nazwisko osoby która będzie podpisywała umowę) 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 

z ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

    1/ ................................................................................. 

    2/ ................................................................................. 

______________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy 

wraz z imienną pieczątką 

______________________________ 

           (miejscowość, data) 


