
                       
          Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy zapytania ofertowego na zakwaterowanie, wyżywienie oraz udostępnienie 
sali konferencyjnej dla uczestników seminarium pt. "Międzynarodowa wymiana 
informacji na temat przestępczości zorganizowanej" organizowanego w dniach 16 
- 19.09.2019 r. w miejscowości Mielno przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży 
Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul 
Piłsudskiego 92.

1. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
NIP…………………………REGON…………….…………KRS…………….....…………

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu 
zamówienia:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie składowej A (zakwaterowanie), 
dla wskazanej w zapytaniu ofertowym ilości osób oraz w podanym terminie, za łączną 
cenę ……………………. zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości 
……… %. (*)
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie składowej B (wyżywienia), dla 
wskazanej w zapytaniu ofertowym ilości osób oraz w podanym terminie, za łączną cenę 
……………………. zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……… 
%. (*)
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie składowej C (udostępnienie sali 
konferencyjnej), dla wskazanej w zapytaniu ofertowym ilości osób oraz w podanym 
terminie, za łączną cenę ……………………. zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku 
VAT w wysokości ……… %. (*)

Wartość oferty (A+B+C) wynosi ………………………. zł brutto

3. Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie: 16 - 
19.09.2019 r.

4. Warunki gwarancji: nie dotyczy.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia 
i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

6. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiacego 
integralną część oferty, są:

1) podpisany projekt umowy, jako akceptacja przez wykonawcę postanowień w niej 
zawartych (**);

2) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 2 
do zapytania ofertowego;

3) podpisaną klauzulę obowiązku informacyjnego związana z ochroną danych 
osobowych, stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;



4) podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego;

5) pełnomocnictwo o którym mowa w punkcie 6 ust. 4 zapytania ofertowego;
6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

…………………………, dnia …………… ………………………………………. 

(miejscowośc) (pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)

      do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 (*) – w przypadku, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy wycenić wszystkie składniki 
składające się na ostateczną cenę oferty,
(**) – jeśli dotyczy.
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