Załącznik nr 1
do zapytania nr 1/POKL08.01.03/2013

…………………………………..
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/POKL.08.01.03/2013 dla zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie w ramach kampanii upowszechniającej, dni otwartych
promujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach
i/lub instytucjach otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim, realizowanego w ramach projektu: „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”, Poddziałanie: 8.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w punktach 1.1 i 1.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego za następującą cenę:

L.p.

Zadanie

J.m.

Ilość

1

2
Zadanie opisane w
punkcie 1.1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
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RAZEM

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ………………………………………..
………………………………………..
Siedziba: ………………………………………..
Adres poczty elektronicznej: …………………..
Numer telefonu/faksu: ………………………….
Numer REGON: …………………………………
1

Numer NIP: …………………………..

Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania
oferty.
2. Przedmiot zamówienia wykonam(y) w terminie 1 grudnia 2013 r.
3. Oświadczamy, że zapoznałem się z zasadami realizacji zamówienia zawartymi w
zapytaniu ofertowym, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w zapytaniu ofertowym tj. 10 dni od upływu terminu składania ofert.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie załączników pod
pozycjami:
......................................................................................................................................
1.

Oferta składa się z …… stron, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr .......
Załącznikami do oferty są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Oświadczenie o dysponowaniu kadrą i potencjałem technicznym
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
KRS/CEDG
. ………………………………………….
. ………………………………………….

….......................................................................................
( data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
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