…………………………
Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

PPHU Domel S.C. Tomasz Uchman i Marek Uchman
Rabinówka, ul. Dolna 4
22-600 Tomaszów Lubelski
NIP: 9211791871
REGON: 951092201
e-mail: domel-meble@wp.pl
tel.: (84) 665-86-62

Nazwa Wykonawcy
Adres
NIP
REGON
telefon
e-mail

Niniejszym składam ofertę na opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego
do realizacji projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych firmy PPHU Domel S.C. Tomasz
Uchman i Marek Uchman” zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami do zapytania ofertowego.

I. CENA OFERTY
Cena NETTO (zł)
Podatek VAT (23%)
Cena BRUTTO (zł)

II. Lista uzyskanych referencji od podmiotów na rzecz których Wykonawca świadczył usługi z zakresu
internacjonalizacji działalności biznesowej
1.

2.

3.

4.

5.

Lp.

Nazwa, adres, Nr NIP podmiotu
udzielającego referencji

Okres
realizacji
projektu (od –
do)

Zakres usługi

Branża w jakiej
działa klient
Wykonawcy
wskazany w
kolumnie 2

1.
2.
3.
4.
5.
…
Oświadczam, że:
1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego, w tym z załącznikami oraz przyjmuję bez zastrzeżeń
wymagania w nich zawarte.
3. Spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam/y, że usługa zostanie zrealizowana maksymalnie do dn. 30.05.2017.
5. Akceptuję termin ważności oferty, który upływa w ciągu 60 dni od dnia złożenia oferty.
6. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am konieczne informacje i wyjaśnienia
niezbędne do przygotowania oferty.
7. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

….……………………………………………………
czytelny/e podpis/y) Wykonawcy lub osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 3. do zapytania ofertowego z dnia 15.05.2017 r.
…………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Oświadczenie

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam, iż (nazwa Wykonawcy, NIP) ………………………………………………
nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z Art. 6c. ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W szczególności przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i 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 5% 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e)

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

…….…………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy)

