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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Oferent (imię i nazwisko):
Adres:
PESEL:
NIP:
Nr telefonu / nr faksu, adres e-mail:
Składa ofertę do: Fundacji Informatyki i Zarządzania, ul. Szpitalna 15, 95-200 Pabianice na realizację zamówienia pn.
Usługi specjalisty ds. projektu oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytanie ofertowe nr PEUPDS
UC.01/2017
Oferent oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższych warunków:
Cena ofertowa brutto: Oferowana stawka godzinowa ....,00 PLN brutto (słownie: …........................ złotych brutto)
Ponadto Oferent oświadcza, że:
1. zapoznał się z „Regulaminem udzielania zamówień” i akceptuje jego postanowienia;
2. zapoznał się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
3. uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia następnego po otwarciu ofert;
4. posiada zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia;
5. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym;
6. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w zapytaniu
ofertowym;
7. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. integralną częścią niniejszej oferty jest opis kompetencji Oferenta wymagany przez Zamawiającego zgodnie
z Zapytaniem ofertowym.

…………………………………….
(miejscowość i data)

…..........………………………………………………………..
(podpis/y przedstawiciela Oferenta upoważnionego do składania oświadczeń woli
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