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 (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na Usługę pn.: 

Catering na spotkanie wigilijne Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”  
Wykonawca: …..................................................................................................................................... 
adres: .................................................................................................................................................... 
tel./faks: ............................................................................................................................................... 
składam niniejszą ofertę.    
                    

1. OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ: 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2019 r. godzina 17:00, ul. Dzielna 17a lok. 
15, Warszawa 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI:  
Cena określona w ofercie Wykonawcy rozumiana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Cena 
musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania 
całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty.  
Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0.5 grosza pomija się,  
a końcówki 0.5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do 
obowiązków Wykonawcy.  
Jeśli wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług, w ofercie należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wraz z określeniem ich wartości bez kwoty 
podatku.  
W przypadku zwolnienia z podatku VAT, Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym tego 
podstawę. 
4. OŚWIADCZAM, 
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że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
5. OŚWIADCZENIE,  
że zapoznałem/am się z treścią Zaproszenia wraz z kompletem załączników i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte, a także zobowiązuje się wykonać zamówienie 
zgodnie z jego zapisami. 

6. OŚWIADCZAM, 
że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. OŚWIADCZAM, 
że zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną RODO” stanowiącą załącznik nr 2 do Zaproszenia do 
składania ofert  

8. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 
- podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
9. OFERTA LICZY ............ STRON 

..............................., dnia .....................................                                  

         ….................................................. 
                                podpis Wykonawcy


