Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
ROPS-III.052.50.2016

.........................................................................
Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na skierowaną do nas prośbę o przedstawienie oferty na pełnienie
funkcji eksperta – wykładowcy w zakresie pomocy publicznej podczas spotkania Grupy
Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Ośrodkami
Wsparcia Ekonomii Społecznej, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
przedstawionym w załączniku nr 1, składam/y ofertę następującej treści:

1. Oferuję

wykonanie

usługi

będącej

przedmiotem

zamówienia,

zgodnie

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
Cena oferty brutto: ………………………………………. zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… zł)
w tym stawka VAT: ……………………. %*

* W przypadku Ofert składanych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej proszę o podanie wyłącznie kwoty brutto. Zaoferowana cena powinna
uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem
zamówienia (wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym zaliczki na Ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek).
Z osobą fizyczną zawarta zostanie umowa zlecenie.

2. Termin realizacji – 28 październik 2016 r.
3. Oświadczam(y), że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia
i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.
4. Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
5. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje
dotyczące niniejszego zamówienia.
6. Oświadczam(y), iż wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie.
7. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia i akceptujemy określone w nim warunki oraz zasady
postępowania.
8. Oświadczam(y), 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.
9. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia jest wysokiej jakości tzn.
pełnowartościowy, kompletny, wykonany przy zachowaniu należytej staranności.
11. Oświadczam(y), 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.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
......................................................................................
.......................................................................................
……………………………………………………….............................

13. Oferta wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron.
14. Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu: …………………………………
nr telefonu: ………………………….....................
nr faksu: ………………………………………………….
adres e-mail: ……………………………………………

..............................................

………………………………………..

Miejscowość, data

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

