Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2013

OFERTA
DANE WYKONAWCY
1. Pełna nazwa
…………………………………………..……………..……………..…………………………………
2. Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
……………………...........................…………………………………...……………………….………
3. REGON
…..……………………………………...…….…………..…NIP………………………………………
4. Telefon
…………………………………..…………………..………..…………………………………………
5. Faks..……………………………………………..…………………
6. E-mail ………………………………………………………………
W PRZYPADKU, GDY OFERTA WYKONAWCY OKAŻE SIE NAJKORZYSTNIEJSZA,
WYKONAWCA WSKAZUJE NASTEPUJACE OSOBY DO REPREZENTOWANIA GO I
UMIESZCZENIA W UMOWIE:
1. Imię i nazwisko …..………………………………………………….……………
stanowisko/funkcja.………….…...………….……………………………
2. Imię i nazwisko …..………………………………………………………….……
stanowisko/funkcja ……………...….…………….………………………

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące Usługi reintegracji społecznej i
zawodowej dla grupy …………. osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla …
Ośrodka Pomocy Społecznej w ………… składam/y niniejsza ofertę o następującej
treści:

1.
Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem
ofertowym, w następujący sposób:
Cena za udział ….. osób w zajęciach Klubu Integracji Społecznej przez okres co najmniej 6
miesięcy ……….................. w tym
cena za udział jednej osoby w zajęciach Klubu Integracji Społecznej przez okres co najmniej 6
miesięcy ................................
2.
Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę/imy do
niej zastrzeżeń, przyjmuje/emy warunki w niej zawarte oraz zdobyłem/liśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania usługi.

3.
Zobowiązuje/jemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od dnia
podpisania umowy przez okres 6 miesięcy nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2013
roku..
4.
Ponadto oświadczam/my, że podane wynagrodzenie za świadczenie usługi zawiera
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia opisanego
w zapytaniu ofertowym
5.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty

opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.
6.
Miejsce realizacji usługi jest/będzie usytułowane w ……………….. przy ul.
...................................................................
7.
Oświadczamy że oferta zawiera/nie zawiera* informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Uwaga:

Oferta została złożona na …….. stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
…..….. do nr ………..
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:
1) ……………………………………………………
2) ……………………………………………………
3) ……………………………………………………
4) ……………………………………………………
5) ……………………………………………………
6) ……………………………………………………
7) ……………………………………………………

………..…………...……….……….
(Miejscowość, data)

…… ............................................................................................................
Podpis(y), pieczątka(i) Wykonawcy(ów) lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:
* Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza być one poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy

