
 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Do Zaproszenia 

DA.MB.232.10.2020            

                                                  

FORMULARZ OFERTY  

 

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

           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

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

(pełna nazwa /firmy Wykonawcy)z siedzibą: 

 

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

(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

województwo: 

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

telefon/ telefax: 

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

e-mail: 

……………………………….……@…………………………………….…………………..................... 

Nr identyfikacyjny NIP: 

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

(dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową) 

 

REGON: 

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

PESEL: 

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

 

Nr KRS/CEIDG: 

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



 

 

reprezentowany przez: 

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

(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres i przedmiot określono 

w  Zaproszeniu do składania ofert na „Przeprowadzenie kursu fotografii dla grupy studentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” (Nr. ref. DA.MB.232.5.2020), zadanie realizowane w 

ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-

gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu 

Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych: 

 

za 60 godzin przeprowadzenia kursu:  

 

w cenie ogółem brutto:………………………zł  

 

podatek VAT:…………………………………zł 

 

w cenie ogółem netto:………………………zł 

           

 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty 

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, 

b) uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

c) jest wiązany oferta przez 30 dni, 

d) podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, konieczne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, 

e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

f) nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa 

skarbowe), 

g) nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwa skarbowe, 

h) posiada zdolność techniczną i sytuację finansową pozwalającą na rzetelną i terminową 

realizację zamówienia; 

i) akceptuje i zapoznał się z Klauzulą informacyjną dla wykonawcy na podstawie art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO), zamieszczoną w 

Zaproszeniu do składania ofert; 



 

 

j) wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie i załącznikach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, 

k) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu, 

l) posiada uprawnienia do wystawienia certyfikatów lub zaświadczeń ukończenia dla 

uczestników kursu; 

m) w okresie ostatnich dwóch lat prowadził minimum 3 kursy o podobnym zakresie; 

n) zapewni wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 

zapewniając wysoki poziom merytoryczny kursu tj. osoba prowadząca kurs będzie musiała 

wykazać, że prowadziła min. 2 kursy o podobnej tematyce. 

 

 

 

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r. ……………….…………………………… 
(miejscowość)                                                              (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

*** Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 


