
 

Formularz oferty do zapytania ofertowego  

OFERTA WYKONANIA USŁUGI  

Ja niżej podpisany/a: ...............................................................................................................  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę rozeznania rynku dotyczące 
doradztwa dotyczącego koncepcji wzornictwa produktu, opakowania i znaku firmowego 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym:  

1. Zakup usług w zakresie organizacji podróży służbowej dla dwóch osób do Wiednia na imprezę 
targową Blickfang Vienna IV kwartał 2021 r.. (zadanie nr 3) za kwotę ……………,00 zł netto plus 
23% podatku VAT (słownie: ................................................................................ zł) tj. ............... zł 
brutto słownie: .............................................,00/100.)  

2. w zakresie organizacji podróży służbowej dla jednej osoby do Paryża na imprezę targową 
Premiere Vision  IV kwartał 2021 r.. (zadanie nr 2) za kwotę .................,00 zł netto plus 23% 
podatku VAT (słownie: ................................................................................ zł) tj. ............... zł 
brutto słownie: .............................................,00/100.)  

Termin ważności oferty wynosi: ............................ dni  

...................................................................................  
Miejscowość / data 

...................................................................................  
czytelny podpis Wykonawcy  

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  

Imię i nazwisko/Nazwa firmy

Adres/siedziba

Miejscowość

NIP/PESEL
Dane kontaktowe telefon, adres 
email



Załącznik nr 1 do formularza oferty 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany(a)  ……………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że jestem Wykonawcą nie powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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:  

− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,  
− posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
− pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług  
w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji ww. projektu  

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.: 

1. Posiadamy potencjał pozwalający na wykonanie zamówienia.  
2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
3. Zrealizujemy projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. będzie on neutralny 

dla środowiska lub będzie mieć na nie pozytywny wpływ. (Zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju dotyczyć będzie takich obszarów jak: przestrzeganie wymogów 
ochrony środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian 
klimatu i łagodzenie jego skutków, zachowanie różnorodności biologicznej, odporność na 
klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną 
środowiska.)  

…………………………….................................................. 
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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