
 
 

  
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO: FORMULARZ OFERTOWY  

Zamawiający:   Związek Portów i Przystani Jachtowych Lokalna Organizacja 

Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 

Projekt: South Coast Baltic – Establishing durable cross-border 

boating destination management on the basis of the 

MARRIAGE cooperation network 

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie audytu marin w ramach certyfikacji – 
Bursztynowe Kotwice 

Numer referencyjny: SCB-01/07/2020 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 
Oferta: 

Nazwa:   ____________________________________ 
Adres:   ____________________________________ 
Telefon:  ____________________________________ 
Fax:   ____________________________________ 
E-mail:   ____________________________________ 
 

FORMULARZ OFERTOWY  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SCB-01/07/2020 

Ja / my niżej podpisany / podpisani ……………………………………………………………………………………………, 

działając w imieniu Oferenta, w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr ……….................................. 

………………………………..  składam/y ofertę na Przeprowadzenie audytu marin w ramach certyfikacji – 
Bursztynowe Kotwice 
 

 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uzyskałem/uzyskaliśmy 

wszelkie informacje niezbędne do zaoferowania Ceny.  

 

2. Proponuję/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia  

 

za Cenę całkowitą w wysokości …………………………………………...  złotych brutto  

 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………… złotych),  

 

w tym cenę netto w wysokości …………………………………………………złotych  

 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….złotych).  

 



 
 

  
 

wraz z podatkiem VAT ………… % w wysokości …………… złotych.  

 

3. Wymagany termin płatności: w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku, ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

 

4. Oświadczam/y, że udzielenie zamówienia będzie/nie będzie (*niepotrzebne skreślić) prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług. Jeśli udzielenie zamówienia będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wskazuję/my nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję/my 

ich wartość bez kwoty podatku _______________________________. 

 

5. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

6. Oświadczam, że zawarte w niniejszym Formularzu Ofertowym dane i informacje są prawdziwe. 

 

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

 

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

 

nr telefonu ……………………………………………, e-mail   …………………………………………………………….. 

 

 

8. Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy:  

  

…………………………………………………………………………………… 

 

nr telefonu ………………………………………………………………….. 

 

e-mail …………………………………………………………………………. 

 

9. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

1. __________ 

2. __________ 

 
Data, miejscowość oraz podpis(-y):   [………………………………………] 


