Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

……………………………………………
(pieczęć Oferenta)

………………………………………………
(miejscowość, data)

OFERTA
Dane Oferenta
Nazwa

Adres

Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: …………………………………………
Instytucja: ……………………………………………….…
Adres: ………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………..
Fax: …………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi opracowania audytu
wzorniczego i strategii wzorniczej o wartości 14 000 EUR zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, przedstawiam
ofertę:

Pozycja

Jednostka
miary

Ilość

Przeprowadzenie audytu wzorniczego
oraz opracowanie strategii wzorniczej
dla PRZEDSIĘBIORSTWA
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO HANDLOWEGO „AKPIL” ANIOŁ
KAZIMIERZ

Usługa

1

Cena
jednostko
wa netto

………………
PLN netto

Cena
jednostkowa Łączny koszt
brutto

…………………
PLN brutto

SUMA

…………………
PLN brutto

…………………
PLN brutto

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO - HANDLOWE
„AKPIL” ANIOŁ KAZIMIERZ
ul. Witosa 21, 39 - 220 Pilzno
NIP 8720000067, REGON 005709453

Oferujemy wykonanie powyższej usługi za całkowita cenę: …………………………………………………… brutto,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………),
w tym:
• Wartość netto: ………………………….
• Podatek VAT 23%
2. Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego nie później niż do dnia
31.10.2016 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne
informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu
ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy.
5. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.
6. Oferta została złożona na …………… stronach, kolejno ponumerowanych od 1 do ………… .
7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od 1 do ……
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania.
8. Wyrażam zgodę na załączenie kopii niniejszej oferty wraz z załącznikami do wniosku
aplikacyjnego składanego przez firmę P.P.U.H. AKPIL Anioł Kazimierz w ramach działania 1.4 PO
POLSKA WSCHODNIA „Wzór na Konkurencję” etap I
9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne
i prawdziwe oraz spełniamy wszelkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym.

………………………………………………….………
(podpis osoby upoważnionej
do składania oferty oraz pieczęcie
identyfikacyjne Oferenta)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO - HANDLOWE
„AKPIL” ANIOŁ KAZIMIERZ
ul. Witosa 21, 39 - 220 Pilzno
NIP 8720000067, REGON 005709453

