Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
do zapytania ofertowego nr 3/WO/K/2019 z dnia 25.02.2019 r.
Przeprowadzenie warsztatów dla przedszkolaków rozwijające kompetencje osobiste
1.

Nazwa i adres Oferenta
Nazwa firmy lub Imię i nazwisko
Adres
Adres e-mail
Numer telefonu
NIP

2.

Nazwa i adres Zamawiającego

Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska,
ul. Sośnicka 10,
61-058 Poznań
NIP: 7822562325
W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia warsztatów dla przedszkolaków w
ramach realizacji projektu pt. „P
 odróż w przyszłość” o numerze POWR.03.01.00-00-T089/18,
przedstawiam ofertę:
Nazwa zadania

Cena za godzinę

owadzenie warsztatów dla przedszkolaków:
Gimnastyka ruch to zdrowie- korygowanie wad postawy
up po 15 os. x 16h = 192 godziny)
3.

Oświadczenia oferenta

Działając w imieniu wskazanego wyżej Oferenta, jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych
oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem
odpowiedzialności prawnej, że:
•
•
•
•

Oferent spełnia warunki udziału w wyżej wymienionym zamówieniu,
Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

•

•
•

•

•
•

Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację
zamówienia,
Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu
Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w
przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww.
powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej
lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka
organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 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,
Oferent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu
zapytania, dochowując należytej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter
świadczonej usługi,
Oferent uznaje 30 dniową ważność niniejszej oferty,
Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury/rachunku.

4. Załączniki do oferty
Przedkładam następujące dokumenty (oryginalne lub poświadczone za zgodność przez osobę
uprawnioną):
OPIS DOKUMNETU

Krótki opis (nazwa) i liczba załączników

Zapytanie ofertowe
(parafowane przez Oferenta)
Odpis z zaświadczenie CEIDG) (jeśli
dotyczy)

Parafowane zapytanie ofertowe,

Dokumenty potwierdzające posiadaną
wiedzę i doświadczenie
(referencje, umowy, protokoły, CV, inne) .

-

.…………………………………………………
miejscowość, data

Odpis z ______,

…..………………………………………………………………

czytelny podpis osoby upoważnionej i pieczęć
imienna/ firmowa

