Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr L.A.S 1/2018 – wzór oferty

……………………………………………………….
Dane Oferenta lub pieczęć firmowa

OFERTA
1.

Wycena przedmiotu zamówienia
Proponowana cena brutto/netto przeprowadzenia całości usługi egzaminu zewnętrznego dla
języka niemieckiego dla grupy 40 osób ………………….…..…..………/…………….……..…………..…….. zł
(słownie:…..……………………………………………………………………….……………………………….……………złotych).
Proponowana cena jednostkowa brutto/netto przeprowadzenia usługi egzaminu zewnętrznego
dla języka niemieckiego dla 1 osoby ………………….…..……..………/……………….……..…………..…….. zł
(słownie:…..……………………………………………………………………….……………………………….……………złotych).

1.1.
2.

Liczba zrealizowanych egzaminów z języka niemieckiego: ……………………………………………………….
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:

1. Spełniam wszystkie warunki stawiane w Zapytaniu ofertowym nr L.A.S 1/2018, tym brak powiązań
osobowych i kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z pkt. V ww. zapytania,
2. Zapoznałem/am się treścią Zapytania ofertowego, z warunkami określonymi w Zapytaniu
ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,
3. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
4. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisania
umowy w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia w przypadku uznania mojej oferty za
najkorzystniejszą,
5. Zrealizowałem/am co najmniej 10 egzaminów z języka niemieckiego w zakresie opisanym w
zapytaniu ofertowym,
6. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia usługi,
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jego należytego zrealizowania
(m.in. do zamieszczenia tych danych w celu upublicznienia protokołu wyboru oferty),
8. Wszelkie dokumenty dołączone do niniejszej oferty są zgodne z oryginałem.
9. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych
programowych, wytycznych horyzontalnych oraz aktualnych Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
10.Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.
……………………………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………………..
Podpis i pieczęć oferenta

Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert nr L.A.S 1/2018 – Oświadczenie o braku powiązań
z Zamawiającym
………..…………………………..
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a)……………..……………..……………………………………………………………………………………..
oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej

(rodzice,

dzieci,

wnuki,

teściowie,

zięć,

synowa),

w

stosunku

pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................, dnia..........................

.............................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy

