Załącznik nr 2
……………………………………………………………………
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
I.

Dane Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy:
Adres e-mail Wykonawcy:
Telefon:

II.

Oferta cenowa

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę nowego wyposażenia pracowni kształcenia
zawodowego, w zawodzie technik budownictwa, w ramach projektu: Buduj karierę podczas stażu
nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
oświadczam, że oferuję wykonanie usługi za kwotę podaną w poniższej tabeli:
Moduł

Wartość
netto w zł

VAT
w zł

A
B

Wartość brutto

…………………Słownie:………………………………………………………………………………
…………………Słownie:………………………………………………………………………………

Razem
…………………Słownie:………………………………………………………………………………

Ceny wskazane w tabeli powyżej uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
III.

Oświadczam, że składając ofertę spełniam kryteria dodatkowe określone w rozdz. VI pkt 1 lit b)
Zapytania ofertowego dotyczące terminu realizacji zamówienia i zobowiązuję się do
dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie ………………… dni od podpisania umowy.

IV.

Ponadto oświadczam, że:

Projekt „Buduj karierę podczas stażu” o numerze RPLD.11.03.01-10-0050/16
realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w Zapytaniu Ofertowym oraz do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania
zawarte w jego treści.
3. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych materiałów, zrealizować przedmiot
zamówienia.
4. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
V.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem organizacyjnym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłam/em pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

………………………………….dnia, ……………

………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy
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