
 
 

 

 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/ B006/2018 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa  

Adres siedziby  

NIP  REGON  

Tel.  Fax  

E-mail  

 
 
II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Nazwa WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  

Adres siedziby ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów  

NIP 795-10-56-506 REGON 6501562512 

Tel. (17) 867 04 00 Fax (17) 867 04 99 

E-mail sekretariat@wspia.eu  

 
 
III. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy: 

Nawiązując do Zapytania ofertowego nr 2/ B006/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. na kompleksową 

organizacja Targów Pracy w  WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, 

w ramach projektu pn. Inkubator Kariery, KOD CPV: 79956000-0– Usługi w zakresie organizacji targów 

i wystaw, 79341400-0 –Usługi prowadzenia kampanii reklamowych, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji do zamówienia za cenę: 

1. Cena oferty: 

Cena brutto: ……………………………………………... zł (słownie: ………………………………………..) 

Podatek VAT: …………………………………………… zł (słownie: …………………….………………….) 

Cena netto: ………………………………………. zł (słownie: ………………………………………………..) 

 

IV. Wykonawca oświadcza, że : 

1. Zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie 

wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  
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3. Znajduje  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we 

wskazanych terminach.  

4. Załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został zaakceptowany bez zastrzeżeń  

i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z tym 

wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Zapoznał się z Zapytaniem ofertowym i uznaję się za związanego określonymi w nim 

zasadami postępowania – terminami i warunkami w nim określonymi. 

6. Uzyskał wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

7. Wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, 

prawdziwe i rzetelne. 

8. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia 

leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy. 

9. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.  

 
 
V. Zastrzeżenie Wykonawcy o tajemnicy przedsiębiorcy: 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

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

 

 

……………………………………      ………..……………………….

     
Miejscowość i data        podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 


