Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.11.2017r.

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA
„na prowadzącego/prowadzących poradnictwo finansowe”.
1. Dane Oferenta
………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer

telefonu

do

kontaktu

……………………………………,

adres

poczty

e-mail

do kontaktu………………….………
2. Oświadczenie oferenta
Wobec ogłoszenia o toczącym się zapytaniu ofertowym z dnia 29.11.2017r. w przedmiocie udzielenia
zamówienia na „prowadzącego/prowadzących poradnictwo finansowe” składam ofertę na wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w przywołanym powyżej ogłoszeniu,
oferując następujące warunki:
Cena brutto za jedną godzinę dydaktyczną wynosi ………………………………………… zł .
1. Podana cena oferty zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
w tym: podatki, opłaty i inne ewentualne obciążenia związane z realizacją zamówienia.
2. Przedmiot
zamówienia
w ogłoszeniu o zamówieniu.

zostanie

wykonany

zgodnie

z

warunkami

określonymi

3. Oświadczam, że *jestem/*nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
oraz z osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć w szczególności:





uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

4. Posiadam niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz dysponuję
niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
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5. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. W stosunku do mnie nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, ani też nie zostało
wszczęte postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością.
7. Oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia ……………..
W załączeniu przedkładam następujące wymagane dokumenty:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić
______________________
Miejscowość i data

_________________________________________
Podpisy wraz z pieczęciami osób
upoważnionych do reprezentowania Oferenta
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