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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Tytuł zamówienia: T:1.2,1.3,6.3,6.4,7.3,9.2 

………………………., ……………… 

miejscowość, data  

 
Formularz ofertowy 

 
Imię i nazwisko 
oferenta  
 

 

 
Dane oferenta (adres, 
pesel, nip)  
 

 

 

 

Tytuł zamówienia 

Oferuję wynagrodzenie ryczałtowe uzależnione od ilości 
przepracowanych godzin – nie więcej niż 1600 (słownie godzin: 

tysiąc sześćset) przez cały okres trwania umowy (06.2020 –
04.2022) – kwota w euro 

WP2 

 

…………………. euro (słownie: ………………………) brutto brutto,  

tj. kwota wynagrodzenia brutto z narzutami zleceniodawcy. 

 
 
 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe o numerze „T:1.2,1.3,6.3,6.4,7.3,9.2” oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/-em się z opisem przedmiotu rozeznania cenowego i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 
2. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi przez Beneficjenta w 
rozeznaniu cenowym, w szczególności z pkt. „2. Opis przedmiotu zapytania ofertowego.” 
3. Zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 
2 do rozeznania cenowego), w siedzibie Beneficjenta, w terminie i godzinie przez niego 
wyznaczonej. Nie wnoszę zastrzeżeń co do przedstawionej jako wzór umowy. 
4. Nie prowadzę działalności gospodarczą w zakresie przedmiotu rozeznania cenowego, 
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze ewidencji działalności 
gospodarczej. 
5. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu rozeznania 
cenowego oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym. 
6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
7. Spełniam warunki udziału w rozeznaniu cenowym, określone w podpunkcie 3.1 „Warunki i 
wymagania formalne”. 
8. Spełniam warunki udziału w rozeznaniu cenowym, określone w podpunkcie 3.2. Warunki i 
wymagania merytoryczne” (w załączeniu przedkładam CV). 
9. Zapewniam gotowość do podjęcia wykonania przedmiotu zamówienia od 01.06.2020 roku. 
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10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Ożarowie Mazowieckim dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
 

 

 

 

                    ………………………………………….  

          Czytelny podpis 

 

 


