Załącznik nr 1 do ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1/WFTS/2017
Zamawiający:

A. ADVANCE Ewelina Podziomek (LIDER)
62-028 Koziegłowy, oś. Leśne 15B/78
B. euroPiM s.c. M.P. Kłusek (PARTNER)
33-100 Tarnów, ul. Graniczna 8A
OFERTA REALIZACJI USŁUGI
…………..…………………………………
Miejscowość, data
OFERENT (imię i nazwisko/nazwa firmy):
……………………………………………..…………………………………………………
adres:

………………………………………………………..……………………..

tel.:

………………………………………………………..……………………

e-mail:

………………………………………………………...……………………

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wynajem sali do
przeprowadzenia szkoleń grupowych do umowy nr 56/RPLU.09.03.00-06-0014/16-00
przedstawiam moją ofertę:
Oferta cenowa:
A. sala szkoleniowa
cena brutto za wynajem sali ……………………..………………………zł brutto*
(słownie:
………………………………………………………………………..………………….)
w terminie od 15 maja 2017 do 28 lutego 2018 (łącznie 44 dni szkoleniowe) na
terenie woj.lubelskiego uwzględniająca zmiany zastrzeżone przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym oraz wszelkie zapisy w zakresie wyposażenia i lokalizacji sali.
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B. Sala doradcza
cena brutto za wynajem sali ……………………..………………………zł brutto*
(słownie:
………………………………………………………………………..………………….)
w terminie od 15 maja 2017 do 31 stycznia 2018 (łącznie 720 godzin doradczych) na
terenie woj. lubelskiego uwzględniająca zmiany zastrzeżone przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym oraz wszelkie zapisy w zakresie wyposażenia i lokalizacji sali.
* Oferta musi zawierać cenę brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki
niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek VAT.

1.

OŚWIADCZENIA OFERENTA
Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:

1. Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W pełni akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz warunki jego przeprowadzenia
(w tym unieważnienia) oraz oświadczam, iż spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące
udziału w postępowaniu;
3. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;
4. Przedmiot usługi będę realizował rzetelnie i terminowo, zgodnie z wymogami projektowymi, w tym
w zakresie prowadzenia dokumentacji.
5. Dysponuję potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduję się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej, które gwarantują wykonanie niniejszego zamówienia.
6. Składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się następujące zapisy:
a) o odmowie wypłaty wynagrodzenia lub żądaniu zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz
z kosztami odsetek jak od zaległości podatkowych oraz zapłaty kary umownej w wysokości 50%
wynagrodzenia Wykonawcy (którego zapłaty Zamawiający odmówił lub zwrotu którego zażądał) w
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, nie wykonywania
przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania
należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych pisemnych wymagań
Zamawiającego w zakresie przygotowania i udostępnienia sali w zakresie opisanym w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
b) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
c) Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości
faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz
pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przeniesieniem
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warsztatów na inny termin z winy Wykonawcy.
d) Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.
- stwierdzenia przez Zamawiającego uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania usługi
i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z treścią niniejszego zapytania, złożonej oferty, zawartej
umowy.
7. Składając ofertę akceptuję, iż podpisanie umowy dla każdej grupy szkoleniowej nastąpi w Biurze
Projektu (ul. Wojciechowska 9A (II piętro), 20-704 Lublin) lub u Wykonawcy po wcześniejszym
zaakceptowaniu przez oferenta harmonogramu szkolenia. O miejscu i godzinie podpisania umowy
Oferent zostanie powiadomiony wraz z informacją na temat rozstrzygnięcia postępowania drogą
telefoniczną i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Oświadczam, że składając ofertę akceptuję termin podpisania umowy, jaki zostanie mi podany
przez Zamawiającego.
9. Akceptuję, iż niezaakceptowanie harmonogramu szkolenia przez Oferenta skutkować będzie
ustalaniem harmonogramu i podpisaniem umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
10.
Przyjmuje do wiadomości i akceptuję, iż w przypadku uchylania się od podpisania umowy, co
rozumieć należy jako niestawienie się podanym przez Zamawiającego terminie i miejscu,
Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
11.
Akceptuję, iż płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana nie później niż 7
dni po otrzymaniu środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej.
Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
w Ofercie są zgodne z prawdą.

………………………………………….
(czytelny podpis Oferenta i pieczątka firmowa)
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