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Załącznik nr 1 

………….………………...  
(miejscowość, data) 

………………………………………………. 
(pieczęć podmiotu Oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY 
Do zapytania ofertowego nr 5.2020 z dnia 28.05.2020r. na zakup usługi doradczej w zakresie 
przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i 
promocyjnych oraz wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych (w ramach projektu 
„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” nr 
POPW.01.02.00-20-0010/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach 
PO Polska Wschodnia 2014-2020).  
 

I. DANE OFERENTA 
1. Pełna nazwa firmy  ......................................................................................................................................................  
2. Siedziba ............................................................................................................................................................................  
3. REGON ..............................................................................................................................................................................  
4. NIP ......................................................................................................................................................................................  
5. Telefon, fax .....................................................................................................................................................................  
6. E-mail ................................................................................................................................................................................  
7. Osoba upoważniona do kontaktów .....................................................................................................................  

 
II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Cena 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Wartość 

netto 
(waluta)* 

Stawka 
VAT % 

Wartość 
brutto  

(waluta)* 

1 

Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu 
szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania 
materiałów reklamowych i promocyjnych oraz 
wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych 

   

 
Łączna wartość netto ...................................................................................................................................................................  
Słownie  ..............................................................................................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................................................................................  
* proszę o wskazanie waluty wyceny - wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN 
na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert. 
 
III. Deklarowana liczba spotkań konsultacyjnych deklarowanych do przeprowadzenia na etapie 

realizacji usługi doradczej …….........(przez kryterium „Liczba spotkań konsultacyjnych 
deklarowanych do przeprowadzenia na etapie realizacji usługi doradczej” Zamawiający rozumie liczbę 
spotkań konsultacyjnych deklarowanych do przeprowadzenia na etapie realizacji usługi doradczej; 
przedmiotowe spotkanie konsultacyjne deklarowane do przeprowadzenia na etapie realizacji usługi 
doradczej - spotkanie minimum 2-godzinne z przedstawicielami Wykonawcy celem konsultacji w 
zakresie realizacji usługi doradczej). 

 
IV. Termin realizacji zamówienia……………… (w dniach kalendarzowych - okres realizacji przedmiotu 

zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami do 
momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, iż maksymalny termin realizacji 
zamówienia to 20 dni kalendarzowych i jednocześnie nie może być dłuższy niż do 26 czerwca 2020 r.). 

 
V. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
VI. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
Będąc upoważnionym do reprezentacji Oferenta i złożenia niniejszej oferty niniejszym oświadczam o braku 
powiązań kapitałowych i osobowych z firmą Hanbud Sp. z o.o., rozumianych jako wzajemne powiązania między 
Hanbud Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w Hanbud Sp. z o.o. lub osobami 
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wykonującymi w imieniu Hanbud Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Oferenta a mną jako Oferentem, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VII.   Oświadczenie Oferenta o sytuacji finansowo-ekonomicznej: 

 Oświadczam, iż Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  

 Oświadczam, iż Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego 
upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte 
zarządzeniem komisarycznym lub sądowym, 

 Oświadczam, iż Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne. 

 
VIII. Oświadczenie Oferenta 
 
Będąc upoważnionym do reprezentacji Oferenta i złożenia niniejszej oferty niniejszym oświadczam, iż oferuję 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Formularza Ofertowo-Cenowego, na 
warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr 5.2020 z dnia 28.05.2020r. na zakup usługi doradczej w 
zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i 
promocyjnych oraz wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych. Będąc upoważnionym do 
reprezentacji Oferenta zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia wg specyfikacji i funkcjonalności 
określonych w zapytaniu ofertowym nr 5.2020. Jednocześnie oświadczam, iż uzyskałem konieczne informacje 
potrzebne do przygotowania oferty. Przedmiotowa Oferta jest kompletna i uwzględnia wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 
…………………………….……………………  …………………….…………………………………………………………………………. 
 (Data, miejsce)    (Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Oferenta) 
 
 
 


