Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nr postępowania: WŁ-2/19
FORMULARZ OFERTY
1. Dane Wykonawcy:
.............................................................
Imię i Nazwisko / Nazwa
.............................................................
Adres
.............................................................
NIP
.............................................................
KRS
.............................................................
Osoba upoważniona do reprezentowania
2. Oferta cenowa:
W wyniku zapytania ofertowego związanego z realizacją projektu „Pracuj z językiem
angielskim.” nr RPLD.11.02.01-10-0013/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 składamy ofertę na dostawę materiałów dydaktycznych
do nauki języka angielskiego
Nazwa: English File Third Edition lub równoważny, poziom A1, zestaw składający się
z książki, ćwiczeń, płyty CD. Poziom: A1
Oferujemy dostawę 240 zestawów materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego
na następujących warunkach:
cena brutto za jeden zestaw materiałów:

……………………………… zł,

w tym stawka VAT

……..… %

wartość netto (za jeden zestaw materiałów):

……………………………… zł

wartość brutto za 240 zestawów materiałów:

………………….………….. zł

oraz
Nazwa: English File Third Edition lub równoważny, poziom A2, zestaw składający się
z książki, ćwiczeń, płyty CD. Poziom: A2
Oferujemy dostawę 240 zestawów materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego
na następujących warunkach:
cena brutto za jeden zestaw materiałów:

……………………………… zł,

w tym stawka VAT

……..… %

wartość netto (za jeden zestaw materiałów):

……………………………… zł

wartość brutto za 240 zestawów materiałów:

………………….………….. zł
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3.

Składając niniejszą ofertę w imieniu:
.....................................................................................................................................

nazwa Wykonawcy
oświadczam/y, że:
1. Zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi
w zapytaniu ofertowym oraz do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Zobowiązuję/my się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020.
3. Dysponuję/my na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia,
4. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
5. Nie jestem/eśmy powiązany/i z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
6. Pozostaję/my związany/ni ofertą do dnia 15.07.2019 r.

.......................................
miejscowość i data

.......................................
podpis Wykonawcy
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