Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

.........................................................................
Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTY
Przystępując do zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca
składu, łamania tekstu oraz przygotowania do druku i druk Portfolio doradców ds. ekonomii
społecznej (w skład portfolio wchodzi: teczka ofertowa – 450szt., wizytówka – 450 szt. oraz
publikacja 150 szt.), oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w przedmiotowym zapytaniu ofertowym za kwotę:
Cena oferty brutto: …………………… zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..zł)
w tym stawka VAT: ……………………. %
Aspekt społeczny (Wykonawca spełnia warunki dotyczące statusu podmiotu ekonomii
społecznej*):
TAK
NIE
* Podmiot ekonomii społecznej:

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1205);
b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych,
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z
późn. zm.);
e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
(Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i w toku
realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje
dotyczące niniejszego zamówienia.
4. Oświadczam(y), iż wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie/powierzymy
wykonanie części zamówienia……………………………………………………..(wskazać
zakres) podwykonawcy………………………………………………....................................
(wskazać nazwę i adres podwykonawcy). 1
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia i akceptujemy określone w nim warunki oraz zasady
postępowania.
6. Oświadczamy, że zostaliśmy uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu
Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy i niniejszym
oświadczam, że informacje podane w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.
7. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia- usługa jest wysokiej jakości tzn.
pełnowartościowa, kompletna i wykonana przy zachowaniu należytej staranności.
8. Oświadczamy, że „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
................................................................................................................
………………………………………………………............................
………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………
Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron.
10.

1

Nasze dane kontaktowe:
 Osoba do kontaktu: ………………………………………
 nr telefonu: ………………………….................................

Niewłaściwe skreślić.




nr faksu: ………………………………………………….
adres e-mail: ……………………………………………..

…………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………..
Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

