
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 06-05-2016r

…………………………………………………. …………………………………… dn. ………………………… 2016 r.

(Pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                          ( miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. 06/05/2016/1.2POPW z dnia 06.05.2016 r. na 
planowany zakup usługi doradczej w zakresie opracowania nowego Modelu Biznesowego 
Internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Etap I, Osi priorytetowej I: 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020.

I. Dane Wykonawcy:

Nazwa (firma) ...........................................................................................................

Adres siedziby ...........................................................................................................

Tel.……………………………………………………………………………………………………………………………….…

Fax ...........................................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................

NIP ...........................................................................................................................

Składam następującą ofertę:

Zakres oferty: Realizacja usług doradczych do przygotowania indywidualnego i profilowanego
nowego Modelu Biznesowego internacjonalizacji dla firmy ……………………. 

Cena :

Kwota  netto:    ……………….………………  PLN  (słownie  PLN:
…………………………………………………………………………………………), 

Kwota  brutto:  …………………………………PLN  (słownie  PLN:
………………………………………………………………………..………………). 

w tym VAT: ……...
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   Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

    

    ……………………..dni 

   Oferta ważna do 31.10.2016 r.

  Proponowane wstępne rynki, których będzie dotyczył model biznesowy internacjonalizacji:

  Proponowane  rynki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US

Będąc upoważnionym do reprezentacji  Wykonawcy i  złożenia niniejszej  oferty oświadczam, iż
jako Wykonawca nie posiadam zaległości wobec ZUS i US

2. Oświadczenie  o  posiadaniu  potencjału  technicznego   i  organizacyjnego  pozwalającego  na
realizację zamówienia

Będąc upoważnionym do reprezentacji  Wykonawcy i  złożenia niniejszej  oferty oświadczam, iż
jako Wykonawca:

 posiadam potencjał organizacyjny i techniczny oraz zasoby kadrowe   do prawidłowego
wykonania zamówienia.

 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 Posiadany  potencjał  jest  wystarczający  do  terminowej  realizacji  umowy w przypadku
otrzymania wsparcia przez Zamawiającego  mając na uwadze zadania wykonywane na
rzecz innych podmiotów.

3. Oświadczenie o kompletności oferty i posiadaniu wszystkich informacji

Będąc upoważnionym do reprezentacji  Wykonawcy i  złożenia niniejszej  oferty oświadczam, iż
jako Wykonawca

 zapoznałem  się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję je bez zastrzeżeń

 uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty

 oferta  niniejsza  jest  kompletna  i  uwzględnia  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją
przedmiotowego zamówienia

4. Oświadczenie  o braku powiązań i podstaw do wykluczenia

Będąc upoważnionym do reprezentacji  Wykonawcy i  złożenia niniejszej  oferty oświadczam, iż
Wykonawca nie      jest  powiązany kapitałowo ani  osobowo z Zamawiającym lub z  osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru oferenta, w szczególności poprzez:

 uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
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 pełnienie  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika,

 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

data:…………………….. Podpis:……………………..……………………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej /-nych  do reprezentowania Wykonawcy
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