Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………...........................................
(pieczątka wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytanie ofertowe na zakup usługi:

Audyt wzorniczy zakończony opracowaniem strategii wzorniczej
Dla firmy:
………………………………………….

składam(y) niniejszą ofertę:

Ja (My) niżej podpisany (ni) ............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy i adres siedziby wykonawcy, NIP)

nr telefonu: ................................................... e-mail:..................................................................

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w zapytaniu ofertowym za cenę:
netto: ……………....................................
(słownie: .......................................................................................................... złotych)
2. Wartość netto zostanie powiększona o obowiązujący w momencie wystawienia
dokumentu finansowego podatek VAT.
3. Czas realizacji przedmiotu umowy/zamówienia ……………………. dni.
4. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. (Wybrana metodologia przeprowadzanego audytu i krótki opis poszczególnych
działań) - w przypadku zbyt małej ilości miejsca dopuszcza się dołożenie opisu jako
załącznika
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
6. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
7. Oświadczam(y), że jesteśmy związani ofertą przez 90 dni od daty złożenia.
8. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się wzorem umowy warunkowej i akceptujemy
wszystkie jej zapisy.
Oświadczam/oświadczamy, że:
Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu
ofertowym w szczególności:
a) Posiadamy potencjał i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia audytu
wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej.
b) Zapewniamy przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii
wzorniczej przez ekspertów posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie
zgodne z wymogami zapytania ofertowego

c) W przypadku, gdy zostaniemy wybrani na Wykonawcę w innych projektach
w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, zapewniamy możliwość zrealizowania usług w ramach
wszystkich zgłoszonych projektów.
d) W przypadku wskazania tych samych ekspertów w innych projektach w ramach
działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020, zapewniamy możliwość zrealizowania usług w ramach wszystkich
zgłoszonych projektów.
e) Jesteśmy w stanie wykonać usługi objęte przedmiotem zamówienia we wskazanym
terminie z zastrzeżeniem zapisów Umowy o dofinansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej
I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap, którą
Zamawiający zamierza zawrzeć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.
f) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
warunkowej z Zamawiającym na wykonanie usług objętych przedmiotem
zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Obowiązywanie umowy
uzależnione będzie od otrzymania informacji od Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości o przyznaniu dofinansowania Zamawiającemu.
g) Zapoznałem/liśmy się z treścią i warunkami zapytania ofertowego (w tym
załącznikami) i nie wnoszę/simy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy
informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
h) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym.
Data..................................
.......................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

