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…………………………………………… 
      Pieczęć Uczestnika 

 

Formularz ofertowy 

 

Uczestnik1:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. …………………………………………………………………………………………………………........... 

 

Fax …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem: .................……………………………………………. 

 
 

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert dotyczącego przyznania wyłączności usługi wesołego 

miasteczka podczas imprez masowych Powitanie Lata i Dożynki Powiatu Mieleckiego, 

oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

 

1. Ofertę składamy na następujące części zamówienia: 

 

 Zadanie nr 1 – przyznanie wyłączności usługi Wesołego Miasteczka podczas imprezy 

masowej pn. Powitanie Lata  

 Zadanie nr 2 – przyznanie wyłączności usługi Wesołego Miasteczka podczas imprezy 

masowej pn. Dożynki Powiatu Mieleckiego 2 

 

2. Wypełnić w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1: 

 

Zadanie nr 1 - przyznanie wyłączności usługi Wesołego Miasteczka podczas imprezy masowej 

pn. Powitanie Lata, która odbędzie się dnia 20 czerwca 2020 r. przy ul. Rzecznej w Mielcu. 

 

Brutto: ............................................................ 

(słownie:...........................................................................................................................) 

Podatek VAT ………%, w wysokości: ………………………………… 

Netto:............................................................... 

(słownie:.........................................................................................................................) 

 

3. Wypełnić w przypadku składania oferty na Zadanie nr 2: 

                                                           
1  W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje 
pełnomocnik Wykonawców, lub każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum. 
2 Właściwe zakreślić krzyżykiem. 
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Zadanie nr 2 - przyznanie wyłączności usługi Wesołego Miasteczka podczas imprezy masowej 

pn. Dożynki Powiatu Mieleckiego, która odbędzie się dnia 6 września 2020 r. przy ul. Rzecznej 

w Mielcu 

 

Brutto: ............................................................ 

(słownie:...........................................................................................................................) 

Podatek VAT ………%, w wysokości: ………………………………… 

Netto:............................................................... 

(słownie:.........................................................................................................................) 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy 

go i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte.   

6. Oświadczamy, że sprawdziliśmy wszelkie udostępnione materiały dotyczące zadania będącego 

przedmiotem usługi w sposób na tyle wystarczający, że w przypadku wyboru naszej oferty nie 

będziemy wnosić zastrzeżeń odnośnie zakresu obsługi. 

7. Zobowiązujemy się wykonać usługę zgodnie z wymaganiami Organizatora określonymi 

w ogłoszeniu. 

8. Oświadczamy, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz posiadamy odpowiednią ilość sił i 

środków, niezbędnych do realizacji usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych danych osobowych zawartych w niniejszej 

ofercie, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20160. Moje 

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4. 

                                                           
3  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). 
4  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 
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11. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres: 

…………………………………………………………………………………………..tel.………………………

……fax:……………e-mail……………… 

12. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są (wymienić): 

1) ……………………………, 

2) ……………………………, 

3) ……………………………, 

4) ……………………………., 

…………………………, dnia………..2020 r.                          

 

 

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

(Podpis osób upoważnionych do 
występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

                                                                                                                                                                                     
treści oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający zaleca w takiej sytuacji usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 


