WSPARCIE SYSTEMU USŁUG ASYSTENCKICH NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9Włączenie społeczne,
Działanie 9.2Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Wałbrzych, …………………………….

Załącznik nr 1
Do zapytania ofertowego nr 6/RPO/9.2/AOON/FR
Z dnia 26.10.2017
OFERTA
na realizację usług specjalistycznego indywidualnego doradztwa z zakresu prawa dla osób
niepełnosprawnych na terenie powiatu kłodzkiego, na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie systemu
usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oznaczenie Zleceniobiorcy (proszę podad imię i nazwisko i Zleceniobiorcy lub nazwę
przedsiębiorstwa)
.............................................................................................
Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Fax
e-mail
1. Oferuję świadczenie specjalistycznych, indywidualnych usług doradczych z zakresu prawa za kwotę
……………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………… zł………. gr. ) za jedną godzinę
zegarową, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu
ofertowym nr 6/RPO/9.2/AOON/FR z dnia 26.10.2017.
2. Oświadczam, że doświadczenie osoby wykonującej przedmiot zamówienia w realizacji usług w
zakresie prawa wynosi ……………………….. miesięcy, na potwierdzenie czego dołączam odpowiednie
dokumenty.
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Jednocześnie oświadczam, że:
-Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeo akceptujemy treśd zapytania
ofertowego wraz z załącznikami,
-Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi
w zapytaniu ofertowym,
-W pełni i bez żadnych zastrzeżeo akceptuję warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w
ogłoszeniu i w przypadku wyboru mojej oferty,
- zobowiązuję się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
-Podana przeze mnie cena brutto pozostanie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji
(wykonywania) przedmiotu zamówienia.
-Oświadczam, że jestem związany/związana niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.

……………………………………………………………..
Podpis Oferenta
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