Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Kraków dnia 12.06.2015 r.

(pieczątka firmowa lub nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentująca/y firmę/jednostkę………………………………………………………….…………………………………………
z siedzibą w ……………………………..……………., ul. ……………………………………………………………………………………
przekazuję ofertę na realizację przedmiotu zapytania obejmującego.:

L.p.
1

Nazwa

Sztuki

Kompleksowa organizacja sześciu spotkań informacyjnych dla 1
małopolskich przedsiębiorców/eksporterów w 2015 r., w ramach
projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i
Eksporterów”, mających na celu przekazanie przedsiębiorcom informacji
niezbędnej do planowania, organizowania i realizacji eksportu zgodnie ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do Zapytania ofertowego.

w związku z realizacją projektu systemowego Ministra Gospodarki pt. „Sieć Centrów Obsługi
Inwestorów i Eksporterów” w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (POIG).
Oferuję/my realizację niniejszego przedmiotu zapytania za kwotę:
netto …………………………. PLN (słownie:
………………………………………………………………..………………………….PLN)
brutto …………………………. PLN (słownie:
………………………………………………………………………….……………….PLN)
w tym VAT…………………………. PLN (słownie:
…………………………………………………………………………………….PLN)

Projekt finansowane jest z środków projektu systemowego pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów” w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Oświadczam/y, iż uważam/y się związany/mi niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
3. Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
4. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie
zadania.
5. Dokumenty i informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień
złożenia oferty.
6. Informacje o firmie potrzebne do zawarcia umowy:
Nazwa firmy: …………………………………............................................................................................................
Adres firmy: ul. ........................……………....................................................... nr ................, lok…………….
kod .................................. miejscowość ..................................................... Podstawa działalności: wpis
do ...................................................................................................................................................................
pod numerem………………………………………………....……….………..........................................................................
w Oddziale …………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
miejscowość....................................................nr NIP: …….....................................................................
nr REGON: ...........................................................................................................................................
Osoba/y upoważnione do podpisania umowy ......................................................................................
Numer faksu Wykonawcy do korespondencji: .....................................................................................,
Adres e-mail: ……………………………………………………………………….....................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

…….......................................................................
Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpis(y) osoby(ób)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

Projekt finansowane jest z środków projektu systemowego pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów” w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

