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Wzór formularza ofertowego 
 

 

 

Nazwa i adres Oferenta:  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

(w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Oferentów wskazując Lidera/Pełnomocnika) 

Adres korespondencyjny: 

...................................................................................................................................................................  

Nr telefonu: .............................................................................................................................................. 

Nr faksu: .................................................................................................................................................... 

E-mail: ….................................................................................................................................................... 

* w przypadku Oferentów zagranicznych należy podać również kraj  

 

OFERTA 

dla: 

Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego   

z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 18 lok. 16, 00-478 Warszawa  

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie 

badania ewaluacji dwuletniego programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego świeżej, 

schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych 

produktów pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i 

Hongkongu składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej załącznikach, w tym we wzorze 

Istotnych Postanowień Umowy (IPU). 

1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę całościową maksymalnie netto …………………… 

 

 

pieczęć Oferenta / Pełnomocnika Oferenta  
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EUR (słownie: ………………………………………………………………………….. euro) za realizację wszystkich 

działań wraz z wynagrodzeniem organizacji ewaluacyjnej w EUR netto. 

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z 

realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.  

3. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.  

4. Jednocześnie oświadczamy, że: 

• Posiadamy status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

• Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej (dysponujemy zdolnościami 

ekonomiczno – finansowymi określonymi w SIWZ) zapewniającej poprawną i terminową 

realizację zamówienia; 

• Dysponujemy odpowiednim potencjałem ludzkim zapewniającym poprawną i terminową 

realizację zamówienia; 

• Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające poprawną i terminową realizację 

zamówienia; 

• Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym poprawną i 

terminową realizację zamówienia; 

• Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 

• Nie podlegamy wykluczeniu z procedury; 

• Akceptujemy warunki uczestnictwa w postępowaniu, określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze Istotnych Postanowień 

Umowy (IPU). 

5. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym oraz osobami 

uczestniczącymi w wyborze Wykonawcy. 

6. Oświadczamy, że w toku niniejszego postępowania oraz realizacji umowy zawartej w wyniku tego 

postępowania zobowiązujemy się do stosowania przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) wraz z innymi przepisami związanymi z 

zagadnieniem RODO. 

7. Wadium w kwocie 15 000,00 PLN zostało wniesione w dniu ….................. w formie 

........................................................................................... . Wadium wpłacone w gotówce należy 

zwrócić na rachunek bankowy w …………………………………………………………………………………………………… 

Nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 3 miesięcy, liczony od daty ustalonej na 

dzień złożenia oferty.  
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Załączniki do formularza ofertowego: 

1. Koncepcja realizacji zamówienia zgodna z pkt. 7.2.9 SIWZ 

2.  Dokumentacja wymagana na etapie składania oferty w pkt od 7.2.1 do 7.2.8 SIWZ 

 

 

 

 

 

……………….……………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

 

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

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy**) 

 

**w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 

 


