Załącznik nr 2
………………, dnia ………………
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 01/RPOWŁ/2017 z dnia 08.03.2017r. mające za przedmiot realizację
usługi doradczej na potrzeby realizacji projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO
JANUSZ CIOSEK WIELKA REKLAMA POPRZEZ STWORZENIE MODELU BIZNESOWEGO W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020., składam ofertę
dotyczącą realizacji ww. przedmiotu zamówienia

1. Nazwa i adres WYKONAWCY
Imię i nazwisko:
Adres:
Tel / e-mail:
NIP / PESEL:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Kryterium

CENA

Opis

Cena brutto za
realizację całości usługi
doradczej

Realizacja usługi doradczej składającej się na opracowanie
modelu biznesowego przedsiębiorstwa, zgodnej ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia pkt 1-5.

………………….
(słownie: …………………)

3. Oferowany przeze mnie czas skrócenia realizacji zamówienia to:
Kryterium

Opis

SKRÓCENIE
CZASU
REALIZACJI
ZAMÓWIENI
A

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane
najpóźniej do dnia 26.04.2017r.

Data końca realizacji
zamówienia

3. Oferowana przeze mnie liczba dni realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego to:
Liczba dni realizacji usługi
Kryterium
Opis
doradczej w siedzibie
Zamawiającego
LICZBA DNI
REALIZACJI
USŁUGI
DORADCZEJ
W SIEDZIBIE
ZAMAWIAJĄ
CEGO

Zamawiający wymaga, aby część dni realizacji usługi
doradczej, była realizowana bezpośrednio w jego siedzibie.

4. Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym.

5. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskałem/-łam konieczne
informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuję postanowienia i wymagania
postawione Zapytaniem ofertowym.

6. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

7. Oświadczam, że uważam się związany/-na niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
8. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym
postępowaniu do zawarcia umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

9. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
10. Oświadczam, iż w cenie oferty uwzględniłem/-łam wszystkie wymagania niniejszego Zapytania
ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

11. Oświadczam, że
a) spełniam wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem,
b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
c) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia, tj:
Zrealizowanie przynajmniej jednej usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii
Kryterium
rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa
DOŚWIADCZENIE

 TAK

 NIE

12. Wskazuję osobę prowadzącą i realizującą zamówienie:
……………………………………………………………………………………..

13. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
- Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
………………………………………………………………………

…………………..dn……………………

…….. ………………………………
podpis osoby uprawnionej

