
Załącznik nr 1  
 

 

Dotyczy Projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  

pn. „Budowa Parku Wodnego w Wilkasach” 

 

 

………………, dnia …………… r.  

……………….………  

 (pieczątka Oferenta)  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Giżycko,  

ul. Mickiewicza 33,  

11-500 Giżycko 

 

2. Oferent  

Nazwa i adres oferenta:............................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Tel......................................... , Fax:......................................, e-mail: ........................................ , 

NIP ................................................, REGON ................................................. 

Działając w imieniu: 

- własnym 

- spółki cywilnej (jeżeli innej to wpisać jakiej)/konsorcjum składającego się z: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

/podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład spółki /konsorcjum/ 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe znak: RRG.271.8.2016 z dnia 14.10.2016 r. na wykonanie 

usługi audytu zewnętrznego projektu nr WND-RPWM.02.01.03-28-019/08 pn. „Budowa 

Parku Wodnego w Wilkasach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,  zobowiązuję się wykonać przedmiotowe 

zadanie, zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu ofertowym za następującą cenę: 

 

Za wykonanie usługi oferuję następującą cenę:  

 

Netto: ………..…… zł  

Podatek VAT ……% w kwocie ……… zł   

Brutto ………..……zł (słownie złotych: …………………………….………………………) 
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Oświadczam, że: 

1. Oświadczam (-y), że zobowiązuję (-my) się wykonać przedmiot zamówienia w terminie tj. 

do dnia………………………….. 

2. Oświadczam (-y), że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę  

(-my) zastrzeżeń oraz uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią Wytycznych dla Beneficjentów 

dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013, wydanych przez 

Instytucje Zarządzającą RPO WiM oraz zapisami umowy o dofinansowanie ujętymi  

w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam (-y), że spełniam (-y) wymogi dot. kwalifikacji wykonawcy audytu 

zewnętrznego (rozdział 8 - Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu 

zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmii i Mazur na lata 2007-2013). 

6. Oświadczam (-y), że oferta jest zgodna z Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczących 

standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013. 

7. Wykaz dokumentów: 

a)………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………… 

e) ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
............................................................................................................ 

(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta) 

 


