Załącznik Nr 2
Znak sprawy: MGOPS.4142.5.1.2018.RPO-L2020

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:
zakup usługi poradnictwa psychologicznego pn. „Indywidualne i grupowe spotkania z
psychologiem”, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) w ramach Projektu „Inicjatywa na start”
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w art. 4 pkt.
8.
1. Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ........................................................................................................................................
Siedziba: .....................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ......................................................................................................
Strona internetowa: ....................................................................................................................
Numer telefonu: ......... ...............................................................................................................
Numer faksu: ......... ....................................................................................................................
Numer REGON: .........................................................................................................................
Numer NIP: .................................................................................................................................
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
w zakresie:
Cena ogółem netto: ..................................... zł / godzinę
(słownie ogółem netto: ...............................................................................................),
Stawka pod. VAT.........%, wartość pod. VAT..............................................................zł
Cena ogółem brutto: ..................................... zł / godzinę
(słownie ogółem brutto: ...............................................................................................),
Cena podana zawiera całość kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz
podatek VAT (w przypadku gdy dotyczy).

Projekt „Inicjatywa na start”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

3. Oświadczamy, iż do realizacji zamówienia dysponujemy zespołem kadrowym (min. 1
osoba) specjalistą z doświadczeniem zawodowym, z których co najmniej 1 osoba
spełnia warunki zawarte w Załączniku Nr 6 Doświadczenie zawodowe Wykonawcy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że zawarte we wzorze umowy warunki zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Ogłoszeniu o Zamówienie,
a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.
7. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie do dnia: do 31 grudnia 2018 roku.
8. Reklamacje będą załatwiane w terminie: ………….........…................................. dni sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:
a. Osobiście – przez osobę wyznaczoną do kontaktu
b. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: …………………………………….…
c. Telefonicznie: ………………………………………………………....…………
9. Podwykonawcy/om zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu usług:
a) zakres: …………………………………………….……………………….
b) nazwa firmy: ....................................................................................................
c) % udział w realizacji zamówienia ……………………………………………
7. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)
8. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony
Wykonawcy:
.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)
9. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):
Projekt „Inicjatywa na start”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

a)

..................................................................................

b)

..................................................................................

c)

..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks
karny (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2204, z późn. zm) oświadczam, że oferta oraz załączone
do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.
....................., data …………2018 r.

___________________________
Pieczątka i czytelny podpis
Wykonawcy
lub osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Projekt „Inicjatywa na start”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

