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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

Ja, niżej podpisany/-a ________________________________________________________, 

działając w imieniu i na rzecz [firma/nazwa Oferenta, siedziba, numer wpisu do rejestru] 

___________________________________________________________________________ 

składam ofertę na realizację doradztwa z zakresu efektywności energetycznej w ramach 

projektu „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”. 

 

Doradztwo z zakresu efektywności energetycznej 

L.p. Oferta cenowa 
Liczba godzin 

doradztwa 

Cena 
jednostkowa 

netto (za 1 
godzinę 

doradztwa) 

VAT 

Cena brutto 
łącznie za 

wykonanie 
całej usługi 

1. 
Doradztwo z zakresu 
efektywności 
energetycznej 

2300    

 SUMA:  

 

 

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty,  

w której upływa termin składania ofert. 

2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę  

z Organizatorem Postępowania na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy je bez 

zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia. 

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 

zamówienia. 

6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia 

(zgodnie z punktem 4 c) Zapytania ofertowego). 
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7. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

8. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania 

przedmiotowego zamówienia (zgodnie z punktem 4 f) Zapytania ofertowego). 

9. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani 

osobowo z Organizatorem Postępowania lub z osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Organizatora Postępowania lub osobami wykonującymi w imieniu 

Organizatora Postępowania czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej, 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 
 
Podpisano w ___________ dnia _________  

 

podpis i pieczątka Oferenta 
 
 

Załączniki: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o 

ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów rejestrowych. 

 


