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FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie /zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na usługę wydania folderu związanego z rolą dziedzictwa kulturowego i historycznego w kształtowaniu młodego pokolenia na podstawie doświadczeń księdza Markiewicza i prezentującego najciekawsze momenty projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W imieniu usługodawcy	 pełna nazwa Usługodawcy ……………………….…………………………………………………...

z siedzibą w ……………………………………… przy ulicy …………………………………...

nr telefonu ………………………………….., e-mail: ………………………………………………..

nr faksu ………………………………….., NIP: ………………………………………………..
oświadczam, co następuje:

	Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za kwotę netto …………PLN, plus należny podatek VAT w wysokości…..%, co daje kwotę brutto………PLN (słownie: ….. ................................................................................). 


	Zamówienie wykonam w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2021 roku.


	Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi jej załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje przygotowania oferty i wykonania zamówienia.


	Usługodawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.


	Nie ma podstaw do wykluczenia usługodawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
 w zapytaniu ofertowym.


	Usługodawca spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i uważa się za związanego określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz warunkami określonymi we wzorze umowy.


	Usługodawca uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od daty jej otwarcia.


	Oferta składa się z ……… stron.


Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Usługodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Usługodawcy y o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców (o ile przewidziani).
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Usługodawcy (powiązania kapitałowe).
Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
Inne:
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………


Uwaga. Miejsca wykropkowane we wzorze formularza oferty i we wzorach jego załączników Usługodawca  zobowiązany jest wypełnić odpowiednio do ich treści.

Miejscowość ………………………….………………..dnia………………………………2021 roku.





……..…….…………..……....................................................................
                                                                                               w imieniu Usługodawcy
                                                                 (Pieczęć(cie) imienna(e)  i podpis(y) osób uprawnionych
                                                                    do składania oświadczeń woli w imieniu Usługodawcy)
















