
Załącznik nr 1: Wzór oferty  
 
 

_________________________________________ 
  
                (pełna nazwa lub pieczęć Wykonawcy) 

 
OFERTA 

 
Pełna nazwa Wykonawcy (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu):  
 
Siedziba i adres Wykonawcy:  
Nr REGON:  
Nr NIP:  
Nr PESEL:  
Telefon:  
Adres e-mail:  
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem są: 
a. usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, 
ukraiński, 

b. usługi tłumaczeń pisemnych z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, 
ukraińskiego na język polski, 

c. usługi weryfikacji tłumaczeń na języki polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, 

składam poniższą ofertę cenową: 

 

Język angielski 

Rodzaj usługi: Cena brutto (PLN): 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
polskiego na język angielski, tryb zwykły:            

 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
polskiego na język angielski, tryb ekspresowy:            

 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
angielskiego na język polski, tryb zwykły:             

 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
angielskiego na język polski, tryb ekspresowy:  

 

weryfikacja 1 strony tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów 
prawnych, dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) w 
języku polskim lub angielskim, tryb zwykły 

 

 



Rodzaj usługi: Cena brutto (PLN): 

1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka polskiego na język 
angielski, tryb zwykły:            

 

1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka polskiego na język 
angielski, tryb ekspresowy:            

 

1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka angielskiego na język 
polski, tryb zwykły:             

 

1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka angielskiego na język 
polski, tryb ekspresowy:             

 

weryfikacja 1 strony tłumaczenia pisemnego prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej w języku polskim lub 
angielskim, tryb zwykły 

 

 

Język niemiecki 

Rodzaj usługi: Cena brutto (PLN): 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
polskiego na język niemiecki, tryb zwykły:            

 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
niemieckiego na język polski, tryb zwykły:             

 

weryfikacja 1 strony tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów 
prawnych, dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) w 
języku polskim lub niemieckim, tryb zwykły 

 

Rodzaj usługi: Cena brutto (PLN): 

1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka polskiego na język 
niemiecki, tryb zwykły:            

 

1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka niemieckiego na język 
polski, tryb zwykły:             

 

weryfikacja 1 strony tłumaczenia pisemnego tłumaczenia dokumentów 
prawnych, dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej w 
języku polskim lub niemieckim, tryb zwykły 

 

 

Język francuski 

Rodzaj usługi: Cena brutto (PLN): 



1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka polskiego na język 
francuski, tryb zwykły:            

 

1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka francuskiego na język 
polski, tryb zwykły:             

 

weryfikacja 1 strony tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej w języku polskim 
lub francuskim, tryb zwykły 

 

 

Język rosyjski 

Rodzaj usługi: Cena brutto (PLN): 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
polskiego na język rosyjski, tryb zwykły:            

 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
rosyjskiego na język polski, tryb zwykły:             

 

weryfikacja 1 strony tłumaczenia pisemnego tłumaczenia weryfikacja 
tłumaczenia (z wyłączeniem dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej) w języku polskim lub rosyjskim, 
tryb zwykły 

 

 

Język ukraiński 

Rodzaj usługi: Cena brutto (PLN): 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
polskiego na język ukraiński, tryb zwykły:            

 

1 strona tłumaczenia pisemnego (z wyłączeniem dokumentów prawnych, 
dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej) z języka 
ukraińskiego na język polski, tryb zwykły:             

 

weryfikacja 1 strony tłumaczenia pisemnego tłumaczenia weryfikacja 
tłumaczenia (z wyłączeniem dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej) w języku polskim lub 
ukraińskim, tryb zwykły 

 

 

Rodzaj usługi: Cena brutto (PLN): 

1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka polskiego na język 
ukraiński, tryb zwykły:            

 



1 strona tłumaczenia pisemnego dokumentów prawnych, dokumentacji 
technicznej, budowlanej i architektonicznej z języka ukraińskiego na język 
polski, tryb zwykły:             

 

weryfikacja 1 strony tłumaczenia pisemnego tłumaczenia dokumentów 
prawnych, dokumentacji technicznej, budowlanej i architektonicznej w 
języku polskim lub ukraińskim, tryb zwykły 

 

 

Ceny należy podać w złotych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku zgodnie z polskim systemem płatniczym. 
 
Przez jedną stronę tekstu rozumie się 1800 znaków ze spacjami. 
 
Oświadczamy, że: 
 
1. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

2. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z treścią złożonej oferty oraz zapytania 

ofertowego, w tym Istotnych Postanowień Umowy. 

3. Jesteśmy zarejestrowani w _______________________________________________ 

Dokument załączamy do oferty/ dokument można uzyskać pod adresem______________________. 

 
Do niniejszej oferty załączam(y) – proszę wpisać nazwy załączników: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywania zamówienia. 

 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych i kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 
 

_________________________________________   
 (data, imię i nazwisko oraz podpis) 

 
 
 
 
 
 
 


