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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/AI/2018

……………………………………….
/miejscowość data/
nazwa i adres oferenta:
Numer telefonu/fax: ………....……...................…...…
REGON:

……………….........................….

NIP:

…………....................….....….….

Adres www:

……….....................…….....…….

e-mail:

………………...........................….

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/AI/2018 pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa
spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji poniżej przedstawiamy ofertę:
1. Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i
warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na terenie Białegostoku
a) organizacji przerwy kawowej w cenie ….………. zł brutto za 1 usługę cateringu na 1 osobę
(kwota słownie……………………….………………………………..…………………………………………zł brutto)
b) organizacji gorącego posiłku (obiad) w cenie ………………zł brutto na 1 osobę
(kwota słownie ………………………………………………………………………………….……………... zł brutto)
2. Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i
warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na terenie powiatu Suwalskiego, głównie Przerośl,
Suwałki i Filipów:
a)

organizacji przerwy kawowej w cenie ….………. zł brutto za 1 usługę cateringu na 1 osobę

(kwota słownie……………………….………………………………..…………………………………………zł brutto)
Lider:

Fundacja OKNO NA WSCHÓD:
Biuro projektu: ul. Sienkiewicza 86, lok. 17, 15005 Białystok, tel./fax: 85 661 09 33

Partnerzy:
Gmina Przerośl
ul. Rynek 2,
16-427 Przerośl
tel./fax: 87 562 72 42/87 562 72 32

Gmina Filipów
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel./ fax 87 569 60 81/ 87 569 60 81

Projekt pt.: „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego”
jest współfinansowany w kwocie 758 795,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

b)

organizacji gorącego posiłku (obiad) w cenie ………………zł brutto na 1 osobę

(kwota słownie ………………………………………………………………………………….……………... zł brutto)

3. Forma w jakiej Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą:
Rodzaj podmiotu

1
2

fundacja
Stowarzyszenie
spółdzielnia
spółdzielnie pracy
spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie
niewidomych
Spółdzielnia socjalna
Centrum Integracji Społecznej (CIS)
Klub Integracji Społecznej (KIS)
Zakres Aktywności Zawodowej
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
(TUW)
Inne

3

4
5
6
7
8
4.

□

Zaznaczyć właściwą
poprzez X

L.p.

Zatrudnienie:
Deklaruję/my zatrudnienie przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z

Kodeksem Pracy osoby spełniające minimum jedno z kryteriów wskazanych w sekcji VI zapytania
ofertowego nr 3/AI/2018.

□

Nie deklaruję/my zatrudnienia przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę zgodnie

z Kodeksem Pracy osoby spełniające minimum jedno z kryteriów wskazanych w sekcji VI zapytania
ofertowego nr 3/AI/2018.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia osób i tym samym oferta nie
otrzyma dodatkowych punktów za kryterium klauzuli społecznej.
Oświadczam/my:
1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 3/AI/2018 wraz integralnymi załącznikami i
nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń,
2. Utrzymamy na niezmienionym poziomie stan zatrudnienia i formę prowadzenia działalności w
zakresie punktowanych kryteriów, co potwierdzimy każdorazowo na wezwanie Zamawiającego;
3. Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie z SIWZ,
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni
od daty upływu terminu składania ofert,
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6. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, w szczególności:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu
zamówienia,
c) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.
7. Nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w treści przedmiotowego zapytania
ofertowego.
8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się
do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność
oryginałem.

……………………………………………
/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/
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