
 

 

 

 
Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty: Znak sprawy: TI.080.2.2.2017/2019.SS.196.1 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY (TREŚĆ OFERTY) 

 
 
Na zadanie pn:  "Bezpieczny transport w Opolu" - promocja projektu w zakresie publikacji ogłoszenia                       
w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym, promującego projekt pn: „Bezpieczny transport w Opolu” 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (o wartości szacunkowej poniżej 
równowartości kwoty 30 000 euro). 

 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Opole Rynek-Ratusz 45-015 Opole NIP: 754-300-99-77, reprezentowane przez Miejski Zarząd 
Dróg w Opolu ul. Firmowa 1, 45-594 Opole. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Publikacja w prasie o zasięgu regionalnym (województwo opolskie) ogłoszenia w formie artykułu 
promującego projekt. "Bezpieczny transport w Opolu". 

 
3. Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę: 

 

 Nazwa:…………………………….……………….………………………………………………………………….. 

 Adres:………………………………………………………………….…..………………………………………...... 

 NIP/REGON:………………………………………………..………………..…….………………………………….

Adres poczty elektronicznej: ...................................................................................................................... 

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty w terminie do dnia 18.07.2019 w formie pisemnej na adres: 
Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, pok. nr 213 (sekretariat) do godziny: 10:00.  
 
 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Kwota brutto:  …………………………………………………..………...… złotych   

słownie …………………..……………………….………………………………..………  

w tym podatek VAT ………………..………………………..………………. złotych 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, zaproszeniem do złożenia oferty oraz 
warunki akceptuje i zobowiązuje się wykonać zamówienie na wskazanych warunkach.  

6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu opisane w zaproszeniu do złożenia oferty. 
7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania zgodnie z opisem zaproszenia do złożenia 

oferty. 

Nazwa projektu Bezpieczny transport w Opolu  

Nr projektu (wniosku) RPOP.03.01.02-16-0003/16 

Nr umowy o dofinansowanie Umowa nr RPOP.03.01.02-16-0003/16-00 z dnia 31.08.2016 r. 



 

8. Informuje, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług (tzw. "odwróconego" podatku VAT).  
Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                    
z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać: 

 Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego: ............................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: .................................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………., dnia……….…….                       …...............................................................…………… 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczęć. 

 
 
 
 
 
 


