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Załącznik do zapytania ofertowego nr 2022-36447-100456  – FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

 ………………………….. /miejscowość data/  

 

……………………………….……..  

……………………..…….…………  

/nazwa i adres oferenta/  

Numer telefonu …………………  

REGON: ………………….  

NIP: ………………….  

Adres www: ………………….  

e-mail: …………………. 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2022-36447-100456 dotyczące projektu pn. „Krakow 
Metropolitan Area for Business (KMA4Business)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza 
Małopolska, Działanie 3.3: „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 
„Promocja gospodarcza Małopolski”, dotyczące organizacji misji gospodarczej na Słowację dla 5 
przedsiębiorców oraz 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, poniżej 
przedstawiamy ofertę:  

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ): 

a) koszt jednostkowy udziału w ww. Misji 1 (jednego) przedsiębiorcy, zgodnie ze SIWZ, stanowiącym 
załącznik do zapytania ofertowego (obejmujący transport docelowy, noclegi, ubezpieczenie, transport 
na terenie Słowacji na wizyty studyjne, zapewnienie sal wraz z obsługą i cateringiem), wynosi:  

Cena netto: ……………………………………………………..…………………………………………..…………………………… PLN,  
słownie …………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………...,  
Stawka VAT …………………………………………………………………………………………….….%  
Cena brutto: ……………………………………..…………...…………….……………….……………………………………...…… PLN,  
słownie …………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………..  
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b) koszt jednostkowy udziału w ww. Misji 1 (jednego) pracownika Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Krakowie, zgodnie ze SIWZ, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego (obejmujący transport 
docelowy, noclegi, ubezpieczenie), wynosi:  

Cena netto: ……………………………………………………..…………………………………………..…………………………… PLN,  
słownie …………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………...,  
Stawka VAT ……………………………………………………………………………..….….%  
Cena brutto: ……………………………………..…………...…………….……………….……………………………………...…… PLN,  
słownie …………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………..  

Kwoty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Wykonawca oświadcza, że:  

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 2022-36447-100456 wraz integralnymi 
załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń,  

2. Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie z SIWZ,  

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od 
daty upływu terminu składania ofert,  

4. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności:  

- świadczymy usługi w zakresie turystyki w oparciu o wpis do jednego z Rejestrów Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 
prowadzonych przez marszałków województw, 

- posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie świadczonych usług, 

- posiadamy dostęp do międzynarodowych systemów rezerwacji usług transportowych (lotniczych oraz 
naziemnych), 

- posiadamy dostęp do międzynarodowych systemów rezerwacji usług hotelowych, 

- posiadamy niezbędną wiedzę do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

- posiadamy doświadczenie w obsłudze logistycznej co najmniej 3 zagranicznych misji 
gospodarczych/wyjazdów studyjnych w przeszłości, 

- posiadamy niezbędny potencjał techniczny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

- nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.  



 

 
 

3 
 

5. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  1 

6. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawca, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

7. Nie otwarto wobec nas postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości.  

 8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

……………………………………………  

/podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta/  

 

 

 

 

 

 
1 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). 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 treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  

 


