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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWYdo zapytania ofertowego z dn. 7.08.2015 r. 

 

 

Nazwa podmiotu 
 
 
 

Adres 
 
 

NIP 
 

Numer telefonu 
 

Adres e-mail 
 
 

     

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dn. 7.08.2015 r. na opracowanie 

Kompleksowego Pakietu Ofert Turystycznych po Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki 

uwzględniając elementy turystyki kulinarnej (produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne 

województwa podkarpackiego) i kulturowej w ramach realizowanego projektu pn. „Alpejsko-

Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przesyłam ofertę: 

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Proponowana cena usługi 

brutto [w PLN] 

1. 

Opracowanie Kompleksowego Pakietu Ofert 

Turystycznych po Szlaku Kulinarnym Podkarpackie 

Smaki uwzględniając elementy turystyki kulinarnej 

(produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne 

województwa podkarpackiego) i kulturowej dla pięciu 

grup odbiorców (zgodnie z zapytaniem ofertowym) 
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Przeprowadzone przedsięwzięcia w podobnym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich dwóch 

lat1: 

Lp. Nazwa przeprowadzonego zamówienia 

Termin 

przeprowadzonego 

zamówienia 

Nazwa Zleceniodawcy 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Oświadczam/my, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeo oraz 
uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

2. Informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę i jako takie nie mogą byd udostępnione 
innym uczestnikom niniejszego postępowania.  

3. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
4. Składając niniejszą ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z Ustawą o ochronie danych osobowych, na potrzeby przeprowadzania niniejszego postępowania.  
5. Posiadam niezbędną wiedzę do opracowania Kompleksowego Pakietu Ofert Turystycznych oraz 

zaplecze techniczne do wykonania niniejszego zamówienia. 
6. Gwarantuję/-my wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, 

7. Oświadczam/y, że w przypadku wygrania postępowania zobowiązuję/my się do zawarcia umowy 

 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 

 
 

………………….……………………………….. 
(data i podpis 

i/lub pieczątka firmy) 

 

                                                 
1
 W razie potrzeby należy powielid wiersze. 


