
 

                     

 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3/SABB/2020 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
Nazwa Wykonawcy 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Adres........................................................................................................................................... 
 
Tel..............................................Faks.......................................  
e-mail:................................................. 
 
Nawiązując do zapytanie ofertowego na „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby realizacji projektu 
„ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2, na 
podstawie umowy z dnia 11.12.2019r. nr UDA.RPZP.07.02.00-32-K018/19 zawartej z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
objętego niniejszym zapytaniem: 
 
za cenę brutto..........................................zł  

słownie: ...................................................................................................... 

VAT ….....%  ………………….…………….zł  

Cena netto: ....……………….…………….zł  

 
1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami  

i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i Projektem Umowy.  

5. Oferujemy pojazd marki ................................................. model .............................. o 
parametrach określonych w ofercie – zg. z załącznikiem  nr 1 do Zapytania ofertowego 
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

6. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami  i nie 
będziemy go powierzać innej osobie lub jednostce. 

7. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór 
oferty1: 

 nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć, 

 
1Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 



 

 
 

 będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:  
…………………………………………………………………………………………2. 
 

 
 
Do oferty dołączamy: 

1. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

2  oświadczenie dot.  środków trwałych używanych 

3  ……..……………………………  

 
 
 
............................... dnia ..................  
 
                     
 
       ............................                                                .................................................. 
                 pieczątka firmowa                                                  podpis osoby uprawnionej                  

 (podpis czytelny lub czytelna 
pieczątka imienna i podpis) 

 
 

 
2Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 


