Załącznik 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

…………….. dnia ..……2017 r.
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Mochnackiego 4 / Orkana 5
ul. Mochnackiego 4 m. 3
10036 Olsztyn
Woj. Warmińsko – Mazurskie
Polska
Wykonawca
Nazwa i adres wykonawcy: ………………………………………………………………………….
tel………………………. ,tel/fax: …………………………, e-mail: ……………………………….
NIP : ………………………………………
Niniejsza oferta zostaje złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pt.: „Zastępstwo

Inwestorskie dla zadania: Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ulicy Mochnackiego 4 i
Orkana 5 w Olsztynie poprzez remont” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wytycznymi konkursu dla VIII Osi Priorytetowej
RPO na lata 2014-2020: OBSZARY WYMAGAJACE REWITALIZACJI
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej
wymienionych warunkach:
1.

Całkowita cena netto w wysokości ……………………… zł PLN
(słownie…………………………………………………………………)

2. Doświadczenie :

l.p.
1
2

3

4

5

Doświadczenie w zakresie:
poprawnego składanie wniosków o zaliczkę w IZ
skutkujące wypłata zaliczki dla beneficjenta
poprawnego składanie wniosków o refundację w IZ
skutkujących refundacją poniesionych kosztów przez
beneficjenta – minimum 1 wniosek
poprawnego składanie wniosków o rozliczenie zaliczki w
IZ, rozliczający pobraną zaliczkę przez Zamawiającego–
minimum 1 wniosek
przygotowanie całościowej dokumentacji technicznej,
administracyjnej, księgowej i urzędowej, w tym
załączników do wniosku o dotację, niezbędnej do
uzyskania gotowości Zleceniodawcy do udziału w
konkursie organizowanym przez IZ – minimum 1
dokumentacja
podpisanie w imieniu, na rzecz i ze skutkiem na

Jest / Nie ma

6

7

8

Zamawiającego
umowy
o
dofinansowanie
z IZ – minimum 1 umowa
umiejętność poprawnego wypełniania wymaganych
załączników do wniosku o dotację wraz z ich pozytywna
weryfikacją prze IZ – minimum do 1 wniosku
umiejętność składania uzupełnienia do
wymogów
formalnych dla IZ w trakcie trwania konkursu - minimum
do 1 wniosku
umiejętność składania uzupełnień do
wymogów
merytorycznych dla IZ w trakcie trwania konkursu minimum do 1 wniosku

3. Oświadczenia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uzyskaliśmy wszelkie
informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.
2. Przedstawione w zapytaniu ofertowym warunki zostały przez nas zaakceptowane.
3. Podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
została ustalona na cały okres realizacji zamówienia i nie podlega zmianie ani
waloryzacji przez okres wykonywania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
zapytaniu ofertowym tj. do 31.12.2019r.
5. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wyrażam(-y) zgodę na sposób i termin zapłaty wynagrodzenia: na podstawie rachunku /
faktury VAT, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od
doręczenia
prawidłowo
wystawionej
faktury
Zamawiającemu,
przy
czym
zobowiązuje(my) się do dostarczenia Zamawiającemu fakturę w ciągu 7 dni od daty jej
wystawienia.
1. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym w
zakresie realizacji zadania pt. zastępstwo inwestorskie w procesie pozyskania
i rozliczenia dotacji unijnej.
Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 poz.1137.) art. 297, § 1 (kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo
innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)
…………………………………………….
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

…………..........................
(pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Z ZAMAWIAJĄCYM
………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do reprezentacji :

działając w imieniu i na rzecz

…......................................................................................
pełna nazwa

…......................................................................................
Adres z kodem pocztowym

…......................................................................................
telefon, email

…......................................................................................
NIP

Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

w

odpowiedzi

na

zapytanie

ofertowe

„Zastępstwo Inwestorskie dla zadania: Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ulicy
Mochnackiego 4 i Orkana 5 w Olsztynie poprzez remont” oświadczam/y, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu
ofertowym, to znaczy nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
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:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. pozostawaniu 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.
Informacja dodatkowa:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. dnia ..……2017 r.

………………………………………………………
.

miejscowość i data

pieczątka imienna i podpis oferenta)

