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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

  

  

 

…………………….. 

(Nazwa Wykonawcy)  

  

Mirpol Sp. z o.o. 

Strzyżewice 165 A 

23-107 Strzyżewice 

  

FORMULARZ OFERTOWY  

Nawiązując do zapytania ofertowego na opracowanie MODELU BIZNESOWEGO związanego 

z internacjonalizacją działalności firmy Mirpol Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

my niżej podpisani:   

 

 ………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz:  

 

 …………………………………. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania 

oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę)  

  

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 

ofertowego.  

2. Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:   

 

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

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)  

 

3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 

Zapytaniem ofertowym na opracowanie MODELU BIZNESOWEGO związanego z 

internacjonalizacją działalności firmy Mirpol Sp. z o.o. za cenę brutto:  

………………………………. zł (słownie złotych: …………………………………), (netto: 

……………………………….) 
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4. Wskazujemy, że w ramach kryterium oceny ofert „Warunki płatności” deklarujemy 

następujący termin płatności (podany w dniach): ……………….. 

5. Wskazujemy, że w ramach kryterium oceny ofert ,,Termin realizacji zamówienia” 

deklarujemy następujący termin realizacji (podany w dniach od momentu podpisania 

umowy z Zamawiającym): ……………….. 

6. Oświadczamy, że cena brutto określona w ust. 3 zawierają wszystkie koszty, jakie 

ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na 

określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na 

stronach…………………………………………………………………………….. 

11. Tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty: 

1) ……………………………………. 

2) ……………………………………. 

3) …………………………………… 
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko- ……………….. 

Adres: …………………………….. 

Telefon: ………………………………. 

Fax: ……………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………….. 
13. Zamówienie zrealizujemy sami** / przy udziale Podwykonawców**. 

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy 

zamówienia: 

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

(opis części zamówienia zlecanej podwykonawcy) 
14. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa: 

1) ……………………… 

2) ……………………….. 
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3) …………………………. 

 
 

 
……………. 

 
……………….. 

 
……………………………………………….. 

( miejscowość) (data) (pieczątka, podpis Wykonawcy 
lub osoby uprawnionej do jego 
reprezentowania) 

 

 
 


