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Załącznik numer 1 do Zapytania 
Ofertowego 

w postępowaniu S2B/10/34 
Formularz ofertowy 

 

 

………………………………… 
(Miejscowość i data) 

Nr zamówienia: S2B/10/34 

………………………………….….. 
 
………….………………………….. 
 
………….………………………….. 
e-mail do kontaktu: ………………………………………………………….. 
 
           /Dane Oferenta/       

 
Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa 
Opartego na Wiedzy  "Nowe Media" 
 ul. Wilamowskiego 10 
10-718 Olsztyn 

KRS 0000174579 
NIP 739-33-69-041 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr S2B/10/34 z dnia 227 lutego 2010 r. – przedmiot 
zamówienia – wyłonienie podmiotu świadczącego usługi na wynajem powierzchni biurowej - 
Warszawa ramach projektu „S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 
Inicjowanie działalności innowacyjnej składam ofertę następującej treści: 
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1. Oferuje lokal w lokalizacji: ………. 
2. Oferuję świadczenie usług wynajmu powierzchni biurowej w ramach projektu „S2B 

Science 2 Business Inkubator Innowacyjności” według następującej stawki za metr 
kwadratowy powierzchni:  
złotych netto: ……………… 
złotych brutto: …………….  
Całkowita powierzchnia:…………………….. 
Całkowita cena wynajmu (brutto):…………… 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki 
w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

4. Zapewniam wykonanie zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, a w szczególności 
zapewniam,  

5. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru 
stanowiącego załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym: 
a. ………………………………………., 
b. ………………………………………., 
c. ………………………………………., 
d. ………………………………………., 
e. ………………………………………., 
f. ………………………………………., 

 
 

Miejscowość: ………………     Dnia: …../…../2010 r.                    .......................................... 
 /podpis oferenta/ 

 
 


