
FORMULARZ  OFERTOWY  

................................................ 
Wykonawca 

W odpowiedzi na otrzymane zaproszenie do złożenia oferty  na  zapytanie dot. rozeznania rynku  nr 

2/2021 na „Organizację spotkania upowszechniającego działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji 

Turystyka dla  interesariuszy sektora turystyki”, przedkładam niniejszą ofertę informując jednocze-

śnie, że akceptujemy/akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia 

oferty. 
OFERTA 

1.   
• najem sali ………………………………..zł 
• przerwa kawowa w systemie ciągłym dla 30-50 osób…..……….zł 

2.   
• Deklarację dostępności sali konferencyjnej o wymaganym standardzie 
w wymaganym terminie;(załącznik nr 1)  

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta 

............................................................           
  
 Data podpisania oferty .................... 

  



  
Załącznik nr 1 Oświadczenie o dostępności Sali o wymaganym standardzie 

  

  
………………………………………                                                      …………………………………..                                     
 Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data 

  
OŚWIADCZENIE 

  
Nawiązując do rozeznania rynku nr 2/2021 
ja, niżej podpisany ……..………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
  
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………. 
(dane Wykonawcy - pełna nazwa i adres firmy) 
oświadczam, że wykonawca: 
• spełnia  wymagania  dot.  standardu i wyposażenia sali określonego w zapytaniu ofertowym; 
• spełnia wymagania dotyczące dostępności sali w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 
  

  
……………………… 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
  



Załącznik nr 2 – do Zapytania ofertowego nr 2/2021 
                                                                   

  
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

  
Nazwa wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………… 
  
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 28.09.2021 r. dotyczące organizacji spotka-

nia upowszechniającego działania Rady, zaplanowano na rok  2021 r. niniejszym oświadczam, że nie 

jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zama-

wiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prze-

prowadzaniem 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ  w wytycznych programowych, 
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-

stej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

 …………………………….. ……………….…………………………. 
(data) (podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


