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Załącznik nr 1  Wzór formularza oferty 

 

Formularz oferty 

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/542/2014  z dnia 10.01.2014 r. 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Fundacja „Jagniątków” 
ul. Górna 10-11 
58-500 Jelenia Góra 
e-mail: aneta.cieplinska@jagniatkow.org.pl 
tel./fax 75 646 02 22 
tel. kom: 699 993 047 

 

DANE OFERENTA:  

1. Nazwa firmy/osoby fiz.  ……..………………………………............................................(proszę wpisać) 

 

2. Adres  …………..………………………………............................................(proszę wpisać) 

 

3. Tel./Fax.           …………..………………………………............................................(proszę wpisać) 

 

4. E-mail               …………..………………………………............................................(proszę wpisać) 

 

5. Numer NIP*       …………..………………………………............................................(proszę wpisać) 

 

6. Numer Regon*       …………..………………………………............................................(proszę wpisać) 

 

Oferuję/-emy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym czyli podając cenę brutto  

za zbudowanie narzędzia elektronicznego – sondaż on-line. oraz umieszczenie na stronie internetowej 

 

 Oferenci indywidualni - zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w następującej 

cenie: 

Cena brutto  - …………………zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………….  
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 Oferenci będący osobami wykonującymi przedmiot zamówienia w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej – zobowiązuję/emy się wykonać przedmiotowe zamówienie  

w następującej cenie: 

Cena brutto - ................................. zł, 

Słownie: …………………………………................................................ 

 

Opis proponowanego narzędzia elektronicznego – sondaż on-line  oraz sposobu umieszczenia na 

stronach internetowych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zobowiązuję/-emy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę/wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń, pozostaję/-emy związany/-i złożoną przeze mnie/przez nas ofertą w 

terminie 30 dni od dnia składania ofert oraz w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy 

się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

Ofertę składam/-y na _______  ponumerowanych stronach. 

 

 

…….……………………………… 

(data i podpis upoważnionej osoby) 
 
 
 
 
 
 
 

* jeśli dotyczy 


