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Załącznik nr 1 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Ja/My niżej podpisany/i  
1. 
2. 
 
Działając w imieniu i na rzecz 
Nazwa Oferenta:  
Adres Oferenta (wraz z kodem):  
tel.: fax.:  
www: e-mail:  
REGON: NIP: 
Osoba do kontaktu: 
 
I. W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 
12.09.2018 roku na przygotowanie ekspertyzy pt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw – 
ocena wprowadzanych zmian ” w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie 
prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia 
prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00)  
 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym i 
zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia zgodnie z tym zapytaniem za cenę 
uwzględniającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia: 
 
cena wykonania ekspertyzy netto …………………….. zł 
cena wykonania ekspertyzy brutto …………………….. zł 
 
 
II. Oświadczam/y, że zapoznałem/ zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi                        
w Zapytaniu Ofertowym i uznaję/emy się za związanych określonymi w nim  
postanowieniami i zasadami postępowania. Akceptuję/emy Zapytanie Ofertowe wraz 
z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na zapytania oraz 
zmianami lub uzupełnieniami dokonanymi przez Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. 
 



 

III. Zobowiązuję/emy się wykonać zamówienie w miejscu i terminie wskazanym 
w zapytaniu ofertowym. 
 
IV. W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia 
pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
  
V. Oświadczam/y, że wypełniłem/y obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałam/em w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w 

niniejszym postępowaniu.2 

 
 
                                                                                 
…………, dn. ………              Pieczęć firmowa  i podpis/podpisy osób upoważnionych 

 

                                                 
1 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). 
2 Nie dotyczy, jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 


