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FORMULARZ OFERTOWY 
(ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr MASIT_COD/1/2015) 

 

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

         /miejscowość i data/ 

 

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

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

            /nazwa i adres/ 

OFERTA 
 

DO: 

Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”  

ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów 

 

Odpowiadając na ZAPYTANIE OFERTOWE nr MASiT_COD/1/2015 dotyczące wyboru dostawcy towaru 
/ usługi w związku z realizacją projektu o numerze umowy Nr/15-2/167/NCBR/2015 „Model 

aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), 

współfinansowanego ze środków Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju 

 

1. Oferujemy realizację zamówienia na podstawie kosztorysu przedstawionego poniżej: 

 

Prosimy o podanie ceny za całość zamówienia:  
 

Kategoria wydatków j.m.  Ilość  Wartość brutto 

Opracowanie graficzne 
logo projektu i księgi 

znaków 

całość  1  

   

Prosimy o podanie terminu realizacji zamówienia: 
 

 Dzień/miesiąc/rok Godzina 

Termin realizacji 

zamówienia 

  

 

2. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

3. Osoba wyznaczona do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) 

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

 
 

 

/pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

(ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr MASIT_COD/1/2015) 
 

 

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z Klastrem Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” osobowo 

lub kapitałowo, to znaczy nie występują wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu obu podmiotów lub osobami wykonującymi czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

• pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 

 

 

……………………………………………………….. 

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


