Załącznik nr 1

………………………….………………

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
…………………………………………………..……………………………………
………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………….
Siedziba:
………………………………………………..………………………………………
………………………..
Adres poczty elektronicznej: ………………………….………………...
Numer telefonu kontaktowego: …………………….
Numer REGON:

……………………….……………....

Numer NIP:

…………………………………….….

Zobowiązania wykonawcy:
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zamówienia pn.
Zarządzanie Projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice

1.Oferuję/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową
brutto …………….…….. zł (słownie złotych) ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………….
Na cenę składa się:
Kwota netto
…..…...………….… zł (słownie złotych)
……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………
Podatek VAT w stawce …….% .……….…………..... zł (słownie złotych)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

2. Zobowiązujemy się przeprowadzać kontrole w miejscu realizacji Projektu:
• co najmniej 2 razy w miesiącu*
• co najmniej 3 razy w miesiącu*
• co najmniej 4 razy w miesiącu*
▪ ( *niepotrzebne skreślić)
3.Oświadczam/my , że przedmiot oferty jest zgodny ze wymogami Zamawiającego
4.Spełniamy/nie spełniamy* wymienione w poniżej oraz w Zapytaniu ofertowym
warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
(* niepotrzebne skreślić)
5. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2022 r.
6. Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie
wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne
informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy iż uważamy się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni
licząc od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez zamawiającego niniejszej oferty
zobowiązuję/y się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego
9.Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu z postępowania w oparciu o:
a) ……………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………..
(* niepotrzebne skreślić)

10. Oświadczam/y, iż nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym, tj. Gminą Wietrzychowice
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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d) 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.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w
niniejszym postępowaniu.**(niewłaściwe skreślić)
12. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną
część oferty są:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed terminem otwarcia ofert
2) wykaz usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te

usługi zostały wykonane należycie
3) pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile
prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentu rejestrowego

………………, dnia ………. 2020 roku
Miejscowość, data

………………………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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