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Znak sprawy: 11/PFRON/2021 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

……………………, dnia ………………… 

 

 

 

OFERTA 

w ramach procedury konkurencyjności 

 

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa: 

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

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

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

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

 

I. W związku z prowadzonym przez Fundację na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” 

postępowaniem w ramach procedury konkurencyjności na najem sal szkoleniowej dla 1 grupy tj. 12 

Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Inkubator Kluczowych Kompetencji, 

współfinansowanego ze środków Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych 

(PFRON) oferuję/ działając w imieniu Wykonawcy oferuję następującą cenę za wykonanie ww. 

zamówienia1: 

 

Część A  

a) cenę brutto: ……………….. zł za 1 godzinę zegarową 

słownie : ……………………………………………… 

 

b) cena brutto za całość usługi (………………………………)  

słownie : ……………………………………………… 

 

sali mieszczącej się w lokalizacji: ul ……………………………………………………………………. 

 

Oświadczam/oświadczamy, że: 

Wykonam zamówienie w okresie trwania zadania  tj.: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2021r. 

    

 

 

………………………………………………….. 

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 
1 Cena musi obejmować wartość całego przedmiotu zamówienia. Cena powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku. 
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I. Zastrzeżenie Wykonawcy: 

W niżej wymienionych dokumentach składających się na ofertę zawarte są informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być udostępnione2: 

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

 

II. Dane pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej: 

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

 

III. Oświadczenia 

1. Oświadczam, że uzyskałem/am konieczne informacje do przygotowania oferty, zapoznałem/am 

się z treścią Zapytania ofertowego oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

2. Oświadczam, że uważam się związany ofertą przez czas wskazany w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

3. Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia. 

5. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są prawdziwe. 

6. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie 

fałszywych oświadczeń. 

7. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane 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 pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

………………………………………………….. 

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 
2 Należy określić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i wykazać, że ją stanowią. 


