
 
………………………………..………………………………. 
 
………………………………..………………………………. 
Nazwa i adres wykonawcy, NIP, REGON 
 
 

Formularz ofertowy 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci w ramach projektu pt. „Centrum 
Terapii Titum” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
realizowanym na  podstawie Umowy nr ZZO/000168/09/D o zlecenie realizacji zadań art. 36 ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 24 czerwca 2019r. 
 
W odpowiedzi na przesłane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia na wykonanie usługi polegającej na 

przeprowadzeniu zajęć z hipoterapii dla dzieci oferuję wykonanie usługi za cenę: 

 

 Netto VAT Brutto 

Łączna cena za 1 [h] zegarową hipoterapii 
 
 

  

Cena za całość przedmiotu zamówienia, tj. 
przeprowadzenie 24 [h] zegarowych 
hipoterapii 

   

 
 
CENA BRUTTO ...................…… zł (słownie ……………………………………………………………..    
                                                      
……………………………………………………….…………………………………………………………..) 
 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia (OPZ) i nie wnoszę/nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń 

2. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.  
3. Oświadczam/y, że uważam się za związanego ofertą/uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od 

terminu składania ofert. 
4. Oświadczam/y, że wyżej wskazana cena brutto obejmuje cały zakres określony w opisie przedmiotu 

zamówienia i załącznikach, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty oraz podatki i koszty Zamawiającego i 
Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła 
ich powstania. Oświadczam/y, że zrealizuję/zrealizujemy zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia. 

5. Oświadczam/y, że w razie wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/zobowiązujemy 
się do realizacji przedmiotu zamówienia.  

6. Oświadczamy, że niezrealizowanie przez Oferenta całości przedmiotu zamówienia nie będzie stanowiło 
podstawy do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Oferenta za niezrealizowaną część umowy, ani nie będzie 
stanowiło podstawy do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek odszkodowania  z tego tytułu. 

7. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, będą 
przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i ewentualnym zawarciem umowy na 
realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. 
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru, zawarcia umowy). 

8. Zapoznałem się/zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy  zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. 
9. Świadomy/świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/informujemy, iż dane 

zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 
 

 

…………………………………..  

 ……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

                      (miejscowość), data) 


