Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
im. Profesora Witolda Sławińskiego
16-030 Supraśl, ul. Chodakowskiego 6, tel./fax (85) 718 37 85, e-mail: sekretariat@pkpk.pl, www.pkpk.pl

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
(Ofertę należy przedłożyć osobiście, listownie, faxem, mailem do 29 maja 2017r. do godziny 12.00)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Imię i nazwisko wykonawcy lub pełna nazwa
firmy:
Adres:
Nr telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Status oferenta

□ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

(należy postawić znak x w odpowiednim miejscu)

□ inny (jaki) ………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Wykonanie (opracowanie) Operatu geologii i
geomorfologii Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z otuliną (126 687,71 ha)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VI Ochrona Środowiska i racjonalne
gospodarowanie jego zasobami. Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu
oferuje wykonanie usługi za cenę brutto wynoszącą:
Proponowana cena za wykonanie opracowania podana wartością liczbową do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie:
……………………………………………………………………………………………………………..
1. Oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania zadania wymienionego w
Zapytaniu Ofertowym.
3. Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy Zapytania Ofertowego i zapewniam:
a) należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
b) gotowość do zmiany terminów przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego,
c) gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,
d) gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,
e) dyspozycyjność.
4. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
postępowania dotyczącego zapytania ofertowego Wykonanie (opracowanie) Operatu geologii i geomorfologii
Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z otuliną (126 687,71 ha) Do oferty dołączam:
a) opis doświadczenia zawodowego;
………………………………………….…………………………
………………………………………….…………………………
Miejscowość, data

Czytelny podpis Wykonawcy
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