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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
ulica nr domu kod pocztowy  miejscowość

NIP _____________________________________ REGON ________________________________________

reprezentowana przez:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: 
Wsparcie procesu wdrażania III edycji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG 2014-2021) w Wydziale VI w Departamencie Finansowym 
MKiDN dotyczącego  koordynowania projektów w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury 
i sztuki” z ramienia resortu kultury, składam/y niniejszą ofertę.

1. Oferuję/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w 
Zapytaniu ofertowym, za kwotę ……… zł netto (słownie: 
………………………………………………………………………………….złotych  netto) - 
co stanowi wartość: …..…………złotych brutto 
(słownie:………………………………………….…………………………………………….z
łotych brutto), zgodnie z poniższą kalkulacją:

2. Oferuję/my wykonanie niniejszego zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 
30 kwietnia 2024 r.

3. Oświadczam/y, że ceny brutto podane w ust. 1, zawierają wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 L.p. Cena za 1 miesiąc 
(netto)

Liczba
miesięcy

KOSZT
NETTO

OGÓŁEM
STAWKA 
VAT (%)

KOSZT
BRUTTO
OGÓŁEM

   1 2 3 4 5 6

1. 43
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5. Oświadczam/y, że jeżeli w okresie związania ofertą  nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 
sytuacji przedstawionej w dokumentach Wykonawcy załączonych do Formularza oferty, 
natychmiast poinformujemy o tym fakcie Zamawiającego.

6. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.

7.  Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w sprawie zamówienia: 
…………………………………..………………………..……., tel.: ………….…….……….., 
e-mail: …………………………………….………….

8. Oświadczam, że w stosunku do wszystkich osób, które będą występować w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz wobec wszystkich osób fizycznych, których dane 
osobowe zostały przedstawione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu1 wypełniłem/ wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w 
art. 13 lub art. 14 RODO2.

9. Załączniki do oferty3:

1. __________________________;

2. __________________________;.

_______________________, ____________________
miejscowość data

_______________________________
podpis i pieczęć osoby upoważnionej/ podpisy 

i pieczęcie osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy

1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
3 Uzupełnić, jeśli dotyczy
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