Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………………………..…
Nr telefonu/fax/email ………………………………………………………………..…
Nr REGON ………………………………………………………………………..……
Nr NIP ………………………………………………………………………………….
Nawiązując do Zapytania ofertowego na usługę „Ubezpieczenie sprzętu i
oprogramowania zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła” i
przeznaczonego dla Beneficjentów ostatecznych projektu”.
Ja niżej podpisany/a
Działając w imieniu i na rzecz
….……………………………………………………………………………………………………………
(należy podać pełną nazwę i adres)
Zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym oferuję realizację przedmiotu
zamówienia
ZA CENĘ:
Cena netto
3

Ubezpieczenie
sprzętu
i
oprogramowania w okresie
od 24.10.2016 do 23.10.2017
Słownie brutto

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel/fax. 67 215 27 90
email: sgipn.pila@gmail.com

Cena brutto

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

1. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy zgodnie z Zapytaniem ofertowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy
zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, iż akceptujemy „Projekt umowy” będący załącznikiem do Zapytania
ofertowego.
4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w Zapytaniu ofertowym, Formularzu ofertowym i Projekcie umowy.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte w Zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczamy, że:
● posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
● posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
● dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
● znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego)
2) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego,
że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

……….…………………..
Miejsce, data

………………………………………..…
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
i pieczątka imienna

....................................................................
pieczątka firmowa

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
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tel/fax. 67 215 27 90
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