
 

 

 
Projekt „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 

Mazurskiego na lata 2014 -2020. 
 

FORMULARZ CENOWY  

usługi doradcze realizowane w postaci oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym 

biznes planów składanych przez osoby planujące otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

W przypadku osób fizycznych  

Imię nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon  

Adres e-mail  

PESEL  

W przypadku firm 

Nazwa firmy 

 
 

Siedziba 

 
 

Telefon 

 
 

e-mail  

NIP  

 

W odpowiedzi na rozeznanie cenowe z dnia 26.06.2018 dotyczące usługi doradczej realizowanej w 

postaci oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym biznes planów składanych 

przez osoby planujące otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą przedkładam niniejszą 

ofertę: 
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 Imię nazwisko osoby wykonującej osobiście usługę: …………………………………………………………… 

 Cena netto za OCENĘ 1 WNIOSKU wraz załącznikami:………………………………………………..……… 

 Cena brutto za OCENĘ 1 WNIOSKU wraz z załącznikami:……………………………………………………. 

 Forma rozliczenia (należy wybrać właściwą formę):  

 umowa zlecenie  

 faktura 

 rachunek 

 W  celu potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu (punkt IV zapytania)  dołączam 

Curriculum Vite  

 Tak 

 Nie 

Oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z 

charakterystyką w zapytaniu ofertowym. 
3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4. Oświadczam, że akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń. 
5. Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z 
innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin 
miesięcznie – weryfikowane na podstawie oświadczenia podpisywanego przed angażowaniem do prac KOW. 

6. Oświadczam, że nie jestem prawomocnie skazany(-a) za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

7. W związku ze składaną ofertą do Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2 ” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020 - 
przyjmuję do wiadomości (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO), iż Administratorem moich danych osobowych będzie 
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko sp. j., ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 
Olsztyn (dalej: CDEF). Wyrażam zgodę aby moje dane osobowe przetwarzane były w celu realizacji zadań 
związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez CDEF zarówno za moją zgodą (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na 
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez CDEF (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

8. Oświadczam, że dane zawarte w załączonym do oferty CV są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

……..…………….., dn. …………... r.                   

 Miejscowość i data       

……………………………………………….    

Czytelny  Podpis osoby upoważnionej do składania oferty (pieczęć firmowa) 


