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(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

(wraz z oświadczeniami Wykonawcy) 

Wykonawca : 

1. Zarejestrowana nazwa, forma prawna oraz adres Wykonawcy: 

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

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

2. NIP: ............................................ REGON: …………………………............... NR KRS: ........................................ lub 

w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej PESEL: ................................ 

3. Numer telefonu: ................................................................................................................................... 

4. E-mail: .................................................................................................................................................... 

5. Nr rachunku bankowego: …………………......................................................................................... 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na: wybór biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu: 

 oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego, nie wnosimy do 

niej żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami oraz zdobyliśmy 

informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

 zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym; 

 oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniamy warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego; 

 oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej i jesteśmy 

wpisani na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów - numer wpisu 

na listę firm audytorskich: ……………………………………… 

 uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni wraz z upływem terminu składania ofert; 

 w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z warunkami wykonania 

usługi określonymi w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o 
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udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 1. 

 osoba wyznaczona do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy: …………………......................, 

adres e-mail: ..................................................., numer telefonu: .......................................; 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za 1 rok 

za łączną cenę brutto ............................ PLN/rok (słownie : ................................................................. 

złotych za jeden rok) 

w tym: podatek VAT .................... % .....................................PLN 

cena netto ............................ PLN (słownie : ..................................................................... złotych za jeden rok), 

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 

ofert i są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, prawdziwość powyższych danych potwierdzam 

własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego; 

……………………………., dnia ..................... 

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

Czytelny podpis (lub podpis nieczytelny wraz z pieczątką imienną) 

osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym 

pełnomocnictwo 

                                                           
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) 


