Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego/rozeznanie rynku

Formularz ofertowy
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

…………………………………………………………….……..………….

Adres

………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/fax/email …………………………………………………………………………………
Nr REGON

………………………………………………………………………..

Nr NIP/Nr PESEL

…………………………………………………………….…………………..

Nawiązując do Zapytania ofertowego/rozeznania rynku na „Przeprowadzenie egzaminów
zewnętrznych weryfikujących nabycie kompetencji zgodnie z ramą DIGCOMP”
w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych
mieszkańców Północnej Wielkopolski” realizowanego i dofinansowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , oferuję/my
realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu
ofertowym/rozeznaniu rynku za cenę :

Za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego weryfikującego nabycie kompetencji zgodnie
z ramą DIGCOMP jednego uczestnika
netto ………………………………. zł
Słownie netto : ……………………………………………………………………..
brutto ………………………………. zł
Słownie brutto : ……………………………………………………………………..
Za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego weryfikującego nabycie kompetencji zgodnie
z ramą DIGCOMP 60 uczestników projektu
netto ………………………………. zł
Słownie netto : ……………………………………………………………………..
brutto ………………………………. zł
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

1. Oświadczam/my,
że
zapoznałem/am/zapoznaliśmy się
z
treścią
Zapytania
ofertowego/rozeznania rynku i nie wnoszę/wnosimy zastrzeżeń. Oświadczam/my, że
zamówienie zrealizuje/my z zgodnie treścią Zapytania ofertowego/rozeznania rynku.
2. Oświadczam/my, iż akceptuje/my „Projekt umowy” będący załącznikiem do Zapytania
ofertowego/rozeznaniem rynku.
3. Zobowiązuje/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym/rozeznaniu rynku, Formularzu ofertowym i
Projekcie umowy.
4. Oświadczam/my, że akceptuję/my warunki płatności zawarte w Zapytaniu
ofertowym/rozeznaniu rynku.
5. Oświadczam/my, że:
o posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
o posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie,
o dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
o znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

……….…………………..

……… ……………………………

Miejsce, data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji firmy

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

