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Załącznik nr 2 do zaproszenia  

do złożenia oferty z dnia 20.07.2022 r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

Książnica Cieszyńska 

ul. Mennicza 46 

43-400 Cieszyn 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty Książnicy Cieszyńskiej z dnia 20 lipca 2022 roku na pełnienie 

funkcji Menadżera projektu dla zadania Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz                                  

z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży -  w ramach Kierunku interwencji 2.1. 

„Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze 

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa: 

 

ja(my) niżej podpisany(-ni): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(nazwa /firma, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail Wykonawcy) 

 

1. SKŁADAM(-MY) OFERTĘ na wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi 

w zaproszeniu do złożenia ofert. 

2. OŚWIADCZAM(-MY), że wycena przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne                   

do należytego wykonania zamówienia i nie ulegnie zmianie. 

3. OFERUJĘ(-MY) świadczenie usług w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do zaakceptowania ostatecznego 

rozliczenia (przewidywany czas realizacji do 31 grudnia 2024 roku). 

4. OŚWIADCZAM(-MY), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 14 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

5. OŚWIADCZAM(-MY), że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. OŚWIADCZAM(-MY), że posiadamy wszelkie wymagane informacje oraz zespół osób potrzebnych dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności organizacji i przeprowadzenia pięciu przetargów               

i pięciu zapytań ofertowych poniżej 130 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

7. OŚWIADCZAM(-MY), że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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8. OŚWIADCZAM(-MY), że znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie 

zadania. 

9. OŚWIADCZAM(-MY), że akceptuję/my treść zapytania ofertowego oraz opis warunków i przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

10. OŚWIADCZAM(-MY), że nie jestem/jesteśmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegającej w szczególności na: 

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

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

11. OŚWIADCZAM(-MY), że spełniam/y warunki i nie podlegam/y wykluczeniu. 

12. OŚWIADCZAM(-MY), że znany jest mi/nam fakt, iż treść niniejszego zapytania stanowi informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

oraz wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie obejmujących 

firmę/imię i nazwisko, zakres oferty na potrzeby udostępniania informacji publicznej poprzez Biuletyn 

Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

13. OFERUJĘ(-MY) pełnienie funkcji Menadżera projektu wraz z kompleksową  obsługą Książnicy 

Cieszyńskiej w zakresie zamówień publicznych (we wskazanym w pkt. 3 okresie i zakresie określonym                 

w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego)  za całkowita cenę: 

1) Wartość netto usługi...................................................................................................... zł 

2) Podatek VAT - …….. %, tj. …...................................................................................... zł 

3) Wartość brutto usługi…................................................................................................ zł 

(słownie: ................................................................................................................................) 

W tym : 

a) za pełnienie funkcji Menadżera projektu: 

1) Wartość netto usługi...................................................................................................... zł 

2) Podatek VAT - …….. %, tj. …...................................................................................... zł 

3) Wartość brutto usługi…................................................................................................ zł 

(słownie: ................................................................................................................................) 
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b) kompleksową obsługą w zakresie zamówień publicznych: 

1) Wartość netto usługi...................................................................................................... zł 

2) Podatek VAT - …….. %, tj. …...................................................................................... zł 

3) Wartość brutto usługi…................................................................................................ zł 

(słownie: ................................................................................................................................) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Wykaz usług wraz z referencjami/listami intencyjnymi. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

3. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji zamówienia w ramach pełnienia funkcji 

Menadżera projektu. 

4. Inne…………………………………… 

…………………………………………………. 

             data i podpis osoby/osób upoważnionych  


