Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe
Zapytanie ofertowe nr 3/2020 [produkcja słuchowiska]

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/2020

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................................
nr telefonu: ........................................................... nr faksu: ..............................................................................
NIP ........................................................... e-mail: ....................................................................................................

1.

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2/2020 na produkcję słuchowiska w ramach projektu pod nazwą
„Oszczędzaj ciepło. I Ty możesz zostać eko-domownikiem” realizowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oświadczamy, iż oferuję(-emy) wykonanie ww. przedmiotu
zamówienia za cenę w łącznej kwocie:

...................................................................................... PLN BRUTTO
SŁOWNIE BRUTTO:
....................................................................................................................................................................................................................................
2.

3.

Ponadto oświadczam (y), że:


posiadam(-y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;



posiadam(-y) zdolności techniczne lub zawodowe;



w zaoferowanej powyżej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia;



przedmiot zamówienia wykonam(-y) w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;



zdobyłem(-liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem(liśmy) wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia;



istotne warunki zamówienia zaakceptowałem(-liśmy) i zobowiązuje(-emy) się, w przypadku wyboru
mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;



wszystkie złożone przeze mnie(-nas) dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.



niniejsza oferta jest ważna w okresie 30 dni licząc od dnia wyznaczanego jako termin składania ofert,

Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

Przedmiot zamówienia wykonam(-y) sam(-i)*/ z pomocą podwykonawców, którym powierzymy następujący
zakres prac*:
a) ...............................................................................................................................................
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b) ...............................................................................................................................................
c) ...............................................................................................................................................
* - niepotrzebne skreślić
Załączniki do oferty:
a) ...............................................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................................
c) ...............................................................................................................................................
5. Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k.
(podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa
popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, skarbowe, o zajęcie wierzytelności,
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

........................................
miejscowość i data

……..……….……..................................
podpis i pieczęć wykonawcy/osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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