Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza ofertowego
…………………………….………
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku

Ja/My niżej podpisany/ni, działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie)

Odpowiadając na zapytanie ofertowego dot. Zaprojektowania i wykonania nowego portalu internetowego naszorlik.pl
oferuję/my realizację przedmiotowej usługi za cenę:

Przedmiot postępowania

Jed.
miary

Ilość
m-cy

1

2

3

Zaprojektowania i wykonania
nowego portalu internetowego
naszorlik.pl

Ilość

1

Cena jedn.
netto za
jeden
miesiąc

Cena oferty
netto w PLN

4

5

(kol.3 x kol.4)

Wartość
podatku
VAT

6

Cena oferty
brutto w PLN
(kol. 5 + kol. 6)

7

CENA OFERTY BRUTTO .................................... PLN
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Czas Reakcji wynosi:
a) […] godzin – w przypadku Błędu Krytycznego;
b) […] godzin – w przypadku Błędu.
i liczony jest od zgłoszenia przez Zamawiającego.
Czas Naprawy wynosi:
c) […] godzin – w przypadku Błędu Krytycznego;
d) […] godzin – w przypadku Błędu.
i liczony jest od zgłoszenia przez Zamawiającego.

1)

Zobowiązuję/emy się świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz wymaganiami i w terminie określonym przez Zamawiającego;

2)

Oświadczam/y, że:
a) zapoznałem/liśmy się z treścią Ogłoszenia, w tym z jego wszystkimi załącznikami, uznając się za związanego/ych
określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania;
b) otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
c) uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
d) cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i wymagania.

3)

Składam/y wraz z niniejszą ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) dokumenty wymagane w ogłoszeniu o przetargu,
b) pełnomocnictwo do …………………………….

4)

Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących
przedmiotowego postępowania:
imię i nazwisko ………………………………….. , tel. ………………………………….. , e-mail: …………………………………..

5)

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

6)

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie …ponumerowanych stron.
………………………………………...
miejscowość, data

…….....................………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/ych

2

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

……………………………………………
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu na skutek zapytania ofertowego dot. Zaprojektowania i wykonania nowego
portalu internetowego naszorlik.pl oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….............................................................................................................................
Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy

Spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu, w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, sporządzonego
w niniejszym postępowaniu.
Na potwierdzenie treści powyższego oświadczenia, składam/składamy wraz z ofertą wymagane dokumenty.

…………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………..........
podpis osoby/osób uprawnionej/ych

3

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wzór wykazu wykonywanych/wykonanych usług

……………………………………………
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ
WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG
odpowiadający wymogom, o których mowa w zapytaniu ofertowym

Lp.

Nazwa
Podmiotu

Nazwa projektu

Zakres świadczonych usług
w ramach projektu

Zakres godzinowy
wykonanych usług

Wartość projektu
brutto

1.
2.
3.
….

W załączeniu dokumenty potwierdzające (referencje), że powyższe usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie.

…………………………………………
Miejscowość, data
……………………………………………………………..........
podpis osoby/osób uprawnionej/ych

Termin wykonania
/wykonywania
usług

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzór wykazu osób
…………………………….………
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB
mających w imieniu Wykonawcy wykonywać czynności
będące przedmiotem Zamówienia

Lp.

Imię i nazwisko

Posiadane kwalifikacje, zakres
wykonywanych czynności oraz data
wpisu na listę radców
prawnych/adwokatów

Uwagi

1. Oświadczam, iż osoby wymienione powyżej posiadają uprawnienia, tj. kwalifikacje do wykonywania czynności
objętych zamówieniem.
2. Oświadczam, że:
a) dysponuję osobami posiadającymi uprawnienia *
b) będę dysponował osobami posiadającymi uprawnienia *.

UWAGA:
W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że polega na osobach wykonujących pracę na rzecz innego podmiotu, należy
dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania tych osób do dyspozycji Wykonawcy na czas trwania umowy.

……………………………………………
miejscowość, data

…….....................…………………………………………
podpis osoby/osób uprawnionej/ych

* - niepotrzebne skreślić

