
  
 
 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na realizację usług doradczych z zakresu CSR 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na realizację usług doradczych z zakresu CSR 
w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie CSR w usługach finansowych „FINANCIAL 

EXPERT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni”  

współfinansowanego ze środków SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

 

 

Dane Wykonawcy: 
 

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu:  ……………………………………………………………………………………………… 

Siedziba:   ……………………………………………………………………………………………… 

NIP:   ……………………………………………………………………………………………… 

Numer właściwego rejestru (np. KRS, CEiDG):  ……………………………………………………………. 

Numer telefonu:  ……………………………………………………………………………………………… 

Numer faksu:  ……………………………………………………………………………………………… 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………………… 

Storna www:   ……………………………………………………………………………………………… 

 

Wartość oferty: 

 

Oświadczam, że wartość oferty na realizację usług doradczych z zakresu CSR, zgodnych z opisem 

przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej: www.financial-

expert.pl., wynosi: 

 
ŁĄCZNIE:  

 

Cena netto:   ……………………………………………………..……………………………………..….. 

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

   …………………………………………………………………………….………………… 

Podatek VAT ….% w kwocie: ………………..……………………………………………………………………... 

Cena brutto:   ……………………………..……………………………………………………………….. 

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

   ………………………………….………………………………………….………………… 

http://www.financial-expert.pl/
http://www.financial-expert.pl/


  
 
 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 

w tym: 

 

Lp. 
Nazwa usługi doradczej z zakresu CSR (zgodna z 

opisem przedmiotu zamówienia) 

Cena 

Cena netto Cena brutto 

1. Opracowanie strategii CSR   

2. Opracowanie kodeksu etyki   

3. 
Opracowanie systemu raportowania realizowanych 

działań CSR 
  

4. 
Identyfikacja systemu wartości kluczowych dla 

kultury organizacyjnej firmy 
  

5. 

Opracowanie informacji o społecznej 

odpowiedzialności firmy do wykorzystania na stronie 

www oraz w materiałach promocyjnych 

  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczam, że: 

 

1. Spełniam warunki pozwalające na realizację zamówienia, tj.: 
 

 Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia; 
 

 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 

i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 

 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 

 Nie złożyłem/-am nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 
 

 Nie jestem kapitałowo ani osobowo powiązany/-a z Zamawiającym. 
 

2. Zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. 

3. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

……………………………………………   ………………………………………………. 

     (miejscowość, data)       (podpis Wykonawcy) 

 
 


