Załącznik 1
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr 1/12/2020

................................................
pieczęć firmowa Oferenta

............................................
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 1/12/2020 z dn. 23.12.2020 r. przedstawiamy
swoją ofertę na:
na dostawę 800 sztuk Pakietów młodego ornitologa.
Zamawiający:
Fundacja Ekologiczna Laudato Si', al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin
NIP: 8513198537, REGON: 36523528100000
tel. 692 509 181, e-mail: biuro@laudatosi.pl
Dane Oferenta
1. Nazwa:...........................................................................................................................
2. Adres: ..........................................................................................................................
3. Nr telefonu: ...................................................................................................................
4. Adres e-mail: ...............................................................................................................
5. NIP: ...............................................................................................................................
6. REGON: .....................................................................................................................
7. Osoba do kontaktu w sprawie formularza ofertowego (imię i nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail)
…………………...........................................................................................................
8. Osoba uprawniona do podpisania umowy (imię i nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail)
…………………...........................................................................................................
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Cena 1 plecaka brutto (stanowiąca nie więcej niż 10% ceny Pakietu) ……………..
Słownie cena brutto podana w PLN....................................................................................
Cena 1 bonu towarowego brutto

.……………………..

Słownie cena brutto podana w PLN....................................................................................
Łącznie cena 1 Pakietu młodego ornitologa

……………………...

Słownie kwota brutto podana w PLN:
….…………………………………………………………………………………………

Cena
(każdy

całkowita

brutto

składający

za
się

800

sztuk

z

bonu

Pakietów

młodego

towarowego

i

ornitologa
plecaka):

.........................................................................................................................................
Słownie kwota brutto podana w PLN:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Nazwa sieci placówek handlowych, w której możliwe będzie wykorzystanie bonu
towarowego na zakup butów, spodni i kurtki:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Propozycja minimum dwóch modeli plecaków, które mogą być dostarczone w ramach
Pakietu młodego ornitologa:
1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................
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Dodatkowe informacje istotne dla Zamawiającego przedstawione w zapytaniu
ofertowym 1/12/2020 na usługę polegającą na dostawie 800 sztuk Pakietów młodego
ornitologa w pkt. II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia, w oparciu o które
Zamawiający dokona oceny ofert:
Kompletność oferty:
Kryterium 2. Kompletność oferty "X" przy właściwym polu
a)bony towarowe
dostawa 800 sztuk bonów towarowych, które można wykorzystać
w sklepach stacjonarnych i internetowych,
dostawa 800 sztuk bonów towarowych, które można wykorzystać tylko
w sklepach stacjonarnych
brak możliwości przygotowania bonów towarowych zgodnych
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
b) plecaki
dostawa 800 sztuk oznakowanych plecaków zgodnych ze szczegółowym
opisem zamówienia
brak oferty dostawy 800 sztuk oznakowanych plecaków zgodnych
ze szczegółowym opisem zamówienia
c) raporty z wykorzystania
realizowana będzie usługa przesyłania do Zamawiającego raz w miesiącu
raportów z wykorzystania bonów przez okazicieli za miesiąc poprzedni
brak możliwości realizacji usługi polegającej na przygotowaniu raportów
z wykorzystania bonów towarowych.
Termin realizacji - proszę wpisać poniżej możliwy termin realizacji usługi
Kryterium 3. Termin realizacji - proszę wstawić symbol "X" przy właściwym polu
termin realizacji usługi w terminie do 30 stycznia 2021 r.
termin realizacji usługi od 1 do 10 lutego 2021 r.
termin realizacji usługi po 10 lutego 2021 r.
Liczba placówek sklepów stacjonarnych, w których można zrealizować bony
towarowe (LP).
Kryterium 4. Łączna liczba placówek handlowych realizujących bony towarowe
położonych
w
szczególności
na
terenie
województw:
lubuskiego,
zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego,
warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego,
mazowieckiego,
lubelskiego
i świętokrzyskiego - proszę wpisać liczbę placówek handlowych
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Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym
nr 1/12/2020 na usługę polegającą na dostawę 800 sztuk Pakietów młodego
ornitologa, w pełni je akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. W razie
wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu
i w terminie określonym przez zamawiającego.
2. Oferta jest ważna co najmniej 30 dni od momentu złożenia.
3. Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku
z prowadzonym zapytaniem ofertowym nr 1/12/2020 jest Fundacja Ekologiczna
Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin,
dalej "Fundacja". Fundacja będzie korzystała z Państwa danych w celach
prowadzonego zapytania ofertowego, prowadzenia kontaktów związanych
z procedurą wyboru oferty. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

..........................................................
(data, pieczątka i podpis Oferenta)
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