Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 07.05.2016 r.

FORMULARZ OFERTY

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy
Reconal Sp. z o. o.
35-506 Rzeszów
Ul. Krakowska 150
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja usług
doradczych

prowadzących

do

opracowania

nowego

modelu

biznesowego

związanego

z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny
przez Reconal Sp. z o. o. w ramach projektu „Internacjonalizacja – szansą na rozwój Reconalu Sp. z
o.o.”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska

Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2
Internacjonalizacja MŚP I Etap oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia.
1. Dane Wykonawcy
Nazwa
Adres
Dane kontaktowe

2. Cena za całość zamówienia:
Cena (brutto)
Słownie:

zł

W
tym
podatek
VAT
……..%
w
kwocie
…………………….
(słownie:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

3. Czas realizacji zamówienia:
Okres realizacji: ………dni roboczych1

1

Termin realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy, maksymalnie do dnia 31.03.2017 r.

4. Liczba dodatkowych spotkań konsultacyjnych: ………

5. Liczba dodatkowych wywiadów bezpośrednich ……….

6. Doświadczenie i potencjał Wykonawcy opisane wg. Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
7.

OŚWIADCZENIA:

a) Oświadczam, iż przedsiębiorstwo posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
b) Oświadczam, iż przedsiębiorstwo posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie wymagane
w zapytaniu ofertowym.
c) Oświadczam, iż przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
d) Oświadczam, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą.
e) Oświadczam, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert.
f) Oświadczam, że biorąc udział w realizacji innych projektów w ramach działania 1.2
Internacjonalizacja MŚP I Etap, a także przedsięwzięć związanych z prowadzeniem działalności
przedsiębiorstwo posiada możliwości/zdolności do zrealizowania usługi będącej przedmiotem
niniejszego postępowania w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z przedstawionym zakresem
umowy .
g) Zdobyłam(em) konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zadania,
h) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
i) Udział w realizacji przedsięwzięcia wyznaczonej kadry uzależniony będzie od doświadczenia
i posiadanych kompetencji bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie
etniczne, wyznawaną religię, światopogląd czy orientację seksualną.
j) Oświadczam, iż przedsiębiorstwo nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodu:
- otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości;
- zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
- złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
k) Oświadczam, że ………………………………………………………………………. nie posiada
żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz
jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno - prawnych.

………………………………………
data i podpis Wykonawcy

