
Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY 
do zapytania ofertowego Nr 1/WO/2019 

z dnia 17.02.2019 r. 

1. Nazwa i adres Oferenta 

Nazwa firmy lub Imię i nazwisko  

Adres  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

NIP  

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska,  
ul. Sośnicka 10,  
61-058 Poznań 
NIP: 7822562325 
 
W związku z zapytaniem cenowym dotyczącym dostarczenia usługi transportowej dla uczestników           
warsztatów dla dzieci w ramach realizacji projektu pt. „Podróż w przyszłość” o numerze             
POWR.03.01.00-00-T089/18, przedstawiam ofertę: 
 
Cena brutto za 1 przejazd na trasie nr 1 w ramach usługi transportowej wynosi: …….……  PLN 

Cena brutto za 1 przejazd na trasie nr 2 w ramach usługi transportowej wynosi: …….……  PLN 

Cena brutto za 1 przejazd na trasie nr 3 w ramach usługi transportowej wynosi: …….……  PLN 

Cena brutto za 1 przejazd na trasie nr 4 w ramach usługi transportowej wynosi: …….……  PLN 

Cena brutto za 1 przejazd na trasie nr 5 w ramach usługi transportowej wynosi: …….……  PLN 

Cena brutto za 1 przejazd na trasie nr 6 w ramach usługi transportowej wynosi: …….……  PLN 

Całkowita cena brutto za 36 przejazdów  wynosi …………………………………………… PLN 

 

Oświadczam, że: 
• spełniam wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym Nr 1/WO/2019 z dnia 17.02.2019 r. 
• posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem           

zamówienia, 
• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającą wykonanie zamówienia, 
• dysponuję niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do           

wykonania zamówienia 

 
 

 



• uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania              
oferty, 

• nie jestem powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, rozumianym w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,            

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku             
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 
 

 

        .……………………………………………… …..……………………………………………………… 
miejscowość, data czytelny podpis osoby upoważnionej 

i pieczęćimienna/ firmowa  

 
 

 


