„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 5
do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTY

……………………………………
(pieczęć wykonawcy)

NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA na dostarczenie audio przewodników z usługą nagrania 3
wersji językowych, usługa nagrania treści do audio przewodników, usługa opracowania
trasy turystycznej po Drohiczynie, usługi opracowania i druku mapy turystycznej Drohiczyn
i okolice.w ramach projektu PORT nad Bugiem – punkt obsługi ruchu turystycznego w
Drohiczynie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
- 2020,
MY (JA) NIŻEJ PODPISANI:
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………..
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ:
……………………………………………………………………………………..……………...……………………………………..
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

tel.: ………………………………………..……………,
fax: ………………….…………………………………..,
e-mail: ..................................................................................
1. SKŁADAM(MY) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym

w Zapytaniu Ofertowym:
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
brutto ……………....zł (słownie:……………..…………………………………………………..……………………………)
w tym podatek VAT ……………zł (słownie ………………………………………………………………………………..)
netto …………………zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………..)*

3. OŚWIADCZAMY, że:
1) zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi w Zapytaniu Ofertowym, nie
wnosimy zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami
i zasadami postępowania,
2)

akceptujemy termin związania ofertą wynoszący 20 dni, bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert,

3)

zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy Umowę zgodnie z tym projektem, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

4)

pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia jest:
……………………………………………………….……………………………………………………………,
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

5)

zamówienie
zostanie
powierzone/nie
podwykonawcy/podwykonawcom w zakresie:*
L.p. Nazwa podwykonawcy

zostanie

powierzone

Zakres prac podzleconych

1.
2.
6)

informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr …………. do nr ……….
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na dowód czego załączamy uzasadnienie
uznania wskazanych informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. *

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV
Zapytania.
5. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty*:
1)

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)

OŚWIADCZENIE o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

3)

dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie osoby (osób) składającej(ych) ofertę do
jej podpisania,

4)

INFORMACJĘ dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej

Oferta zawiera …………. ponumerowanych stron.
……….………………. dnia ………... 2017r.

……………………………………………
/pieczątka Wykonawcy/

….…………………………………………………………
/czytelny podpis i pieczątka osoby umocowane do dokonywania
czynności w imieniu Wykonawcy/

