Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

.............................................
Pieczęć Wykonawcy

......................................
Miejscowość, data

OFERTA
Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko/Nazwa ....................................................
Adres ............................................................................
NIP .............................. REGON ............ ........................
Nr KRS ....... ................................................ . . . . . . . . . .
Tel./Fax . ....................................................................
Adres e -mail.................................................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2017 r. dotyczące realizacji zamówienia w postaci
przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, składam/y następującą ofertę dotyczącą realizacji zadań
wskazanych w zapytaniu ofertowym:
I. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji całego przedmiotu zamówienia, w zakresie zgodnym z
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym wynosi
w zł ……………………………………
(słownie: ......................................................................................................................................),
w tym vat ……………………………..
II. Termin rozpoczęcia audytu wzorniczego (liczony od dnia podpisania umowy o dofinansowanie):
Oferuję rozpoczęcie audytu wzorniczego w terminie do ............................... (słownie:
...........................................) dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie Projektu przez
Zamawiającego.
III. Liczba deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych:
Deklaruję przeprowadzenie …… spotkań konsultacyjnych.
1. Oświadczam/y, iż zapoznałem/ liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty.
2. Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych
licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się
do podpisania umowy warunkowej na realizację przedmiotowego zamówienia, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Wszystkie informacje zamieszczone w złożonej ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniam/y
wszelkie warunki wymagane zapytaniem ofertowym.
5. Oświadczam/y iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym.

...............................................................................
czytelny(e) podpis(y) Wykonawcy lub osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy/
imienna(e)pieczą tka(i)

Załączniki do formularza ofertowego:
1) Opis doświadczenia Wykonawcy
2) Wykaz wykonanych projektów
3) Portfolio projektów produktów
4) Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy
5) Opis metodologii audytu wzorniczego proponowanej przez Wykonawcę
6) Opis doświadczenia (CV) ekspertów
7) Wykaz ekspertów
8) Portfolio zrealizowanych projektów przez ekspertów w zakresie projektów wzorniczych
9) Dokumenty potwierdzające doświadczenie ekspertów
10) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a
Zamawiającym

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

......................................................
.........................................
Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 13.10.2017r.
ja, niżej podpisany ................................................... ...................................................................
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………......................
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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 wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z
wykonawcą a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………..
czytelny(e) podpis(y) Wykonawcy lub osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy/
imienna(e) pieczątka(i)

Załącznik nr 3
Wykaz wykonanych projektów*
Pełna nazwa
Zamawiającego
wraz z nr NIP oraz
danymi kontaktowymi

Nazwa
projektu

Branża,
której
dotyczył
projekt

Rok wykonania
projektu

Zakres zrealizowanych
prac wraz z
osiągniętymi efektami

*Do wykazu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykazywane doświadczenie dla każdego ze
wskazanych projektów
Minimalna liczba dokumentów to 3 szt.

……………………………………………………..
czytelny(e) podpis(y) Wykonawcy lub osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy/
imienna(e) pieczątka(i)

Załącznik nr 4
Wykaz ekspertów*
Imię i nazwisko
eksperta, który
realizował projekt

Pełna nazwa
Zamawiającego
wraz z nr NIP wraz
z danymi
kontaktowymi

Nazwa
projektu

Branża,
której
dotyczył
projekt

Rok wykonania
projektu

Zakres
zrealizowanych
prac wraz z
osiągniętymi
efektami

Ekspert I :

Ekspert II:

*Do wykazu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykazywane doświadczenie dla każdego ze
wskazanych ekspertów
Minimalna liczba dokumentów to 3 szt. dla każdego eksperta.

……………………………………………………..
czytelny(e) podpis(y) Wykonawcy lub osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy/
imienna(e) pieczątka(i)

