Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 09.05.2016
…………………………………… dn. ………………………… 2016 r.

FORMULARZ OFERTOWY
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO opublikowanego w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA
WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I
I.






II.

III.

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) ...........................................................................................................
Adres siedziby ...........................................................................................................
Tel.……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Fax ...........................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................
NIP ...........................................................................................................................

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie składamy ofertę o następującej wartości:
 Kwota netto: ……………….……………… PLN (słownie PLN: …………………………………………………………………………………………),
 Kwota brutto: …………………………………PLN (słownie PLN: ………………………………………………………………………..………………).
Zobowiązuję się zrealizować usługę w terminie: …………………………

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia.
3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędny potencjał osobowy i techniczny do wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, iż akceptujemy zakres warunków jakie zawarte zostaną w umowie warunkowej, wskazane w pkt. 4.6
zapytania ofertowego.
6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Oświadczamy, że posiadamy potencjał wystarczający do terminowej realizacji umowy w przypadku otrzymania
wsparcia przez Zamawiającego mając na uwadze zadania wykonywane na rzecz innych podmiotów

……………………..…………………………
(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

Załączniki do oferty:
Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym
zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego – jeśli dotyczy
Kopie dokumentacji potwierdzającej doświadczenie, stosowne referencje potwierdzające skuteczność ww. usług
(od minimum 10 podmiotów). Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i
podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.
Kopie dokumentacji potwierdzającej kooperację w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji z co najmniej
2 podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy) na
potencjalnych rynkach zagranicznych Zleceniodawcy. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za
zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.
- informacja w zakresie zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (np. dostęp do wiedzy w ramach udziału w
sieci współpracy międzynarodowej) i aktywów niematerialnych (np. posiadane bazy danych, know-how), które zostaną
zaangażowane do realizacji zadań na rzecz Zleceniodawcy, w tym doświadczenie posiadanego personelu
-

Oświadczenie o braku powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 09.05.2016

Oświadczenia
1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, jest / nie jest* powiązany kapitałowo ani osobowo z
Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru oferenta, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawanie 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.
2. Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego.
3. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

………………………………………………… dnia …………………… 2016 r.

………………………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

