Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: „Oświadczenia”

………………………………………………….
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)

Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją Projektu: „Języki i komputery kluczem do kariery!”, nr RPPM.05.05.00-22
0152/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 05.
Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, ….………………………..…………………………………………………………………………… reprezentujący/a:
……………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że nie jestem
powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz
Dymek z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Małachowskiego 2B.
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 związane 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 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Miejscowość……………………….……, dnia ……………………………..

………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: „Formularz oferty”

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla wydatków o wartości od kwoty 20 tys. do 50 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów
i usług (VAT) zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia
19 lipca 2017 r.) na: na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomie A2 dla 12 osób, będących
uczestnikami projektu „Języki i komputery kluczem do kariery!”
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.03.2019r.

DANE WYKONAWCY
Nazwa wykonawcy:
Województwo:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu, nr lokalu:
NIP:
REGON:
e-meil do kontaktu:
Telefon do kontaktu:

L.p.

1

1.

Nazwa i opis
przedmiotu
zamówienia
2
Zakup i dostawa
podręczników do
nauki języka
angielskiego na
poziomie A2 dla 12
osób, będących
uczestnikami
projektu „Języki i
komputery kluczem
do kariery!”

J.m

OFERTA CENOWA
Liczba
Cena jedn.
Netto (PLN)

3

4

szt.

12

5

Stawka
VAT (%)
6

Cena łącznie brutto: ……………………………………
(Słownie:………………………………..………………………………………………………………………)

Cena jedn.
Brutto
(PLN)
(5+6)
7

Cena brutto
razem
(4*7)
8

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, iż jestem uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
dysponuje potencjałem technicznym oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
2. Oświadczam, iż nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Niniejsze oświadczenie
składam będąc świadomym odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 8 za
składanie fałszywych zeznań,
3. Załącznikami do niniejszego formularza ofert stanowiącymi integralną część oferty są:
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
wypis z CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie (jeśli dotyczy),

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami niniejszego zapytania oraz wzorem umowy i nie wnoszę do
nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie
wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
6. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji zamówienia.
8. Oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Miejscowość ............................, dnia ....................................

..................................................................................
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

