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FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 
dla Jan Joński INVENTOR 
       ul. Leśna 20 
       08-124 Mokobody 

 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty, składam ofertę na:  
 

KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU RPO WM 
 
Zarejestrowana nazwa Oferenta/imię i nazwisko:  
 

................................................................................................................................................... 
 
Zarejestrowany adres Oferenta/adres zamieszkania:  

ulica ............................................................... nr domu .......................................................... 

kod ................................................................. miejscowość ................................................... 

powiat ............................................................. województwo  ................................................. 

tel.: .................................................................. email: ............................................................. 

REGON1:... ....................................................... NIP: ................................................................ 
 
Oferuje: 

cenę netto za kompleksową usługę w zakresie informacji i promocji projektu RPO WM: .................. PLN 

VAT (…..) -  ……......   brutto ......................... 

 

Termin realizacji zamówienia:  …………………………………………………. 

Dodatkowe informacje nt. oferty: 

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

1. Oświadczam, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami 

Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

2. Oświadczam, że: 

- oferuję przedmiot zamówienia zgodny z przesłanym zaproszeniem,  

- wyrażam zgodę na sprawdzenie powyższych wymagań przed wyborem oferty, 

                                                 
1
 Dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych 
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- jestem / nie jestem2 płatnikiem podatku VAT  

3.  W przypadku wybrania  niniejszej oferty, Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie  

i miejscu wyznaczonym przez Kupującego. 

4. Oferent oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 

i/lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 

5. Oferent wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań przez Kupującego mających na celu 

sprawdzenie oświadczeń, dokumentów, przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych  

i technicznych.  

6. Do kontaktów z Kupującym w czasie trwania postępowania wyznaczam (imię i nazwisko) ............................... 

7. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez …… dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

  
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) 

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

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

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

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

 
 

 
 
............................................................. 
                    (miejscowość i data) 

 
 
................................................................. 
                 (pieczęć i podpis Oferenta) 

 

                                                 
2
 Niepotrzebne należy skreślić 


