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..………………………., dnia….……..….…. 

                                                                                                                              

 

                                  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

                                ul. 1 Maja 27 

                                58-500 Jelenia Góra 

 

Oferta Wykonawcy 

 

w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze z dnia 14.06.2022r.  

Nazwa Wykonawcy:  

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

Adres/siedziba Wykonawcy:  

…............................................................................................................................................................................................................................. 

Telefon, fax., e-mail Wykonawcy:  

…............................................................................................................................................................................................................................... 
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Lp. Przedmiot zamówienia   

Ilość 

jedno

stek 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto VAT 
Wartość 

Brutto 

Uwagi 

A. Pokaz edukacyjno-gastronomiczny wraz z 

degustacją ok. 700 porcji dla uczestników 

biorących udział w „Polsko-czeskim 

festiwalu smaków”. Widowiskowe 

przygotowanie potrawy w brytfannie 

plenerowej -kuchnia czeska. Zapewnienie 

niezbędnego sprzętu wymienionego w 

zapytaniu ofertowym, transport/montaż 

demontaż, zapewnienie produktów 

spożywczych, wody, sztućców oraz 

pozostałych parametrów zawartych w 

zapytaniu ofertowym. 
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B. Pokaz edukacyjno-gastronomiczny wraz z 

degustacją ok. 700 porcji dla uczestników 

biorących udział w „Polsko-czeskim 

festiwalu smaków”. Widowiskowe 

przygotowanie potrawy na patelni 

plenerowej.- kuchnia polska. Zapewnienie 

niezbędnego sprzętu wymienionego w 

zapytaniu ofertowym, transport/montaż 

demontaż, zapewnienie produktów 

spożywczych, wody, sztućców oraz 
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pozostałych parametrów zawartych w 

zapytaniu ofertowym. 

RAZEM: 

 

    

 

Ponadto ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. Zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są 
cenami ostatecznymi. Wynagrodzenie obejmuje ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne również w części finansowanej przez 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi zarówno w chwili zawierania umowy jak również składki na ubezpieczenia 

społeczne w części finansowanej przez Zamawiającego wynikające z ewentualnych zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zapoznałem (zapoznaliśmy) się przedmiotem zamówienia określonym w Zapytaniu ofertowym i wymaganiami technicznymi przedsięwzięcia 
i uzyskałem (uzyskaliśmy) wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

3. Oferowane produkty/usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

4. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 

5. Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

6. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 

7. Uważamy(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.  

8. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii 
zawartych w ofercie, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.  
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9. W przypadku uznania złożonej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

10. Wyrażam (wyrażamy) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych na potrzeby przedmiotowego zamówienia, a także w 
celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu przez  podmioty uprawnione do prowadzenia powyższych czynności 
lub ich przedstawicieli zgodnie rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

11. Zapoznałem się (zapoznaliśmy się) z klauzulą informacyjną dołączoną do zapytania ofertowego. 

12. Nie jestem (nie jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

13. 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 wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

- 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. 

14. Świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu karnego za podanie w niniejszym oświadczeniu 
nieprawdy, potwierdzam/y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
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……………………………………………………………………………………………………………………  

                                                      (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 


