
Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno 
Zapytanie ofertowe 

Opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych 
w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław) 

 oraz procedur postępowania w przypadku ich naruszenia - w ramach projektu 
 pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” 

Sygnatura akt: ZO 7/UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 
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Załącznik nr 1 

 
 

 
 
 

…………………….……………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
7/ UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 

 
 

OFERTA 
 

Zamawiający: 
Gmina Miasto Chełmno 
ul. Dworcowa 1 
86-200 Chełmno 

 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 7/ UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 
pn. Opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych 
zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy Papowo Biskupie 
oraz Urzędu Gminy Unisław) w ramach projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne 
urzędy administracji samorządowej” oraz procedur postępowania w przypadku ich 
naruszenia 

My niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

działający w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

..................................................................................................................................................... 

(należy podad pełną nazwę Wykonawcy i adres) 
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1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. wykonanie usługi obejmującej swym 

zakresem opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów 
samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy 
Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław) oraz procedur postępowania w przypadku ich 

naruszenia - zgodnie z zapisami ww. zapytania ofertowego za poniższą cenę:  
 

 Opracowanie kodeksu etycznego  pracowników Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz 
procedury postępowania w przypadku jego naruszenia  ………………… zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………… zł brutto) 

 Opracowanie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy Unisław oraz procedury 
postępowania w przypadku jego naruszenia: ………………… zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………… zł brutto) 

 

Razem wartość zamówienia brutto .............................. zł 

słownie: ................................................................................................................ zł brutto 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie wskazanym z zapytaniu ofertowym 
nr 7/ UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy (istotnymi postanowieniami 
umowy), który stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą byd udostępnione innym uczestnikom 
postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ............................... . 

5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną częśd są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 
 

 
......................., dn. ...................................... 

 
 

..................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 


