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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty 

OFERTA W POSTĘPOWANIU NR: POPW/01/08/2022 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 
VERESTRO SPÓŁKA AKCYJNA 
Ul. Promienna 10 
03-672 Warszawa 
NIP: 5252507899 
www.verestro.com 
 
 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Wykonawca:  

Adres siedziby/adres zamieszkania :  

NIP/PESEL:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr  POPW/01/08/2022 z dnia 30.08.2022r. na dostawę  usług 

doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego na rynkach zagranicznych, 

składamy poniższą ofertę na następujących warunkach1: 

 

➢ Część I: Kanada, USA  ( 1 osoba)   

➢ Część II : Wielka Brytania i Niemcy ( 1 osoba)  

➢ Cześć III : Singapur ( 1 osoba)  

➢ Cześć IV : Brazylia  ( 1 osoba)  

➢ Cześć V : Zjednoczone Emiraty Arabskie ( 1 osoba)  

 
1 Należy zaznaczyć „X” części zamówienia na które składana jest oferta  

http://www.verestro.com/
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Lp. Nazwa Oferta 

 
Część I 

 Usługa doradcza w ramach przygotowania do 
wdrożenia modelu biznesowego na rynkach 
zagranicznych – Kanada, USA. 

 Cena jednostkowa za usługę :  

Cena jednostkowa za 1 godzinę usługi 
doradczej  ( 60 minut)  netto wynosi:  

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Stawka podatku VAT (%) 
 

 

Wysokość podatku VAT 
.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Cena jednostkowa za 1 godzinę 
usługi doradczej ( 60 minut)  brutto 
wynosi:  

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Całkowita cena netto za przedmiot 
zamówienia - Część I  

Przewidziana łączna liczba godzin 
usługi doradczej  1600 godzin 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 
         (kwota)                         (waluta) 

 Stawka podatku VAT (%)  

1.  

Wysokość podatku VAT .………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

 
Całkowita cena brutto za przedmiot 
zamówienia 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Termin realizacji zamówienia 
 10 m-cy od daty podpisania umowy 

 

Część II 

Usługa doradcza w ramach przygotowania do 
wdrożenia modelu biznesowego na rynkach 
zagranicznych- Wielka Brytania, Niemcy. 

 

 Cena jednostkowa za usługę :  

Cena jednostkowa za 1 godzinę 
usługi doradczej  ( 60 minut)  netto 
wynosi 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Stawka podatku VAT (%)  

Wysokość podatku VAT 
.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 
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         (kwota)                         (waluta) 

Cena jednostkowa za 1 godzinę 
usługi doradczej ( 60 minut)  brutto 
wynosi: 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Całkowita cena netto za przedmiot 
zamówienia 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

2.  Stawka podatku VAT (%)  

 Wysokość podatku VAT .………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

 Całkowita cena brutto za przedmiot 
zamówienia 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Termin realizacji zamówienia 
 

10 m-cy od daty podpisania umowy 

 Część III  Usługa doradcza w ramach przygotowania do wdrożenia 

modelu biznesowego na rynkach zagranicznych – Singapur. 

3. Cena jednostkowa za usługę :  

Cena jednostkowa za 1 godzinę 
usługi doradczej  ( 60 minut)  netto 
wynosi 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Stawka podatku VAT (%)  

Wysokość podatku VAT 
.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Cena jednostkowa za 1 godzinę 
usługi doradczej ( 60 minut)  brutto 
wynosi: 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Całkowita cena netto za przedmiot 
zamówienia 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

 Stawka podatku VAT (%)  

 Wysokość podatku VAT .………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

 Całkowita cena brutto za przedmiot 
zamówienia 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Termin realizacji zamówienia 
 

10 m-cy od daty podpisania umowy 

 Część IV Usługa doradcza w ramach przygotowania do wdrożenia 

modelu biznesowego na rynkach zagranicznych- Brazylia. 
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4. Cena jednostkowa za usługę :  

Cena jednostkowa za 1 godzinę 
usługi doradczej  ( 60 minut)  netto 
wynosi 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Stawka podatku VAT (%)  

Wysokość podatku VAT 
.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Cena jednostkowa za 1 godzinę 
usługi doradczej ( 60 minut)  brutto 
wynosi 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Całkowita cena netto za przedmiot 
zamówienia 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

 Stawka podatku VAT (%)  

 Wysokość podatku VAT .………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

 Całkowita cena brutto za przedmiot 
zamówienia 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Termin realizacji zamówienia 
 

10 m-cy od daty podpisania umowy 

5. Część V  Usługa doradcza w ramach przygotowania do wdrożenia 

modelu biznesowego na rynkach zagranicznych- Zjednoczone 

Emiraty Arabskie. 

 Cena jednostkowa za usługę :  

Cena jednostkowa za 1 godzinę 
usługi doradczej  ( 60 minut)  netto 
wynosi 

 

 Stawka podatku VAT (%)  

 Wysokość podatku VAT  

 Cena jednostkowa za 1 godzinę 
usługi doradczej ( 60 minut)  brutto 
wynosi 

 

 Całkowita cena netto za przedmiot 
zamówienia 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

 Stawka podatku VAT (%)  

Wysokość podatku VAT .………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 
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Całkowita cena brutto za przedmiot 
zamówienia 

.………………….…... ……………/ słownie: ……….……………..……….. 

         (kwota)                         (waluta) 

Termin realizacji zamówienia 
 

10 m-cy od daty podpisania umowy 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam(-y), że wyżej podana całkowita cena brutto zawiera wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia.  

2. Oświadczam(-y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Zapoznałem/ Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr: POPW/01/08/2022 i wszystkimi 
załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie konieczne 
informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO tj. rozporządzenia 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)  wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 
oświadczeń. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Do oferty, jako jej integralną część dołączam załączniki: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawierające min. wykaz osób 

biorących udział w realizacji zamówienia. 

3. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy2. 

 

 

 
  
…………………………………………..                     …….…………….………………………………………………  
            Miejsce i data (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub 
we właściwym upoważnieniu)  

 

 
2 Jeżeli dotyczy 


