Załącznik nr. 1
………..…………… 2018 r.
miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY
na świadczenie usługi wynajmu Sali szkoleniowej dla uczestników projektu „OD WYKLUCZENIA DO
ZATRUDNIENIA”
DANE PROWADZĄCEGO ROZEZNANIE:
JMM Mariusz Lewandowski
Os. Jana III Sobieskiego 37/21
60-688 Poznań
www.jmm.net.pl
fax. 61 654-90-30
adres do koresp.:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Zawierciańska 6, 32-310 Klucze

DANE OFERENTA:
1.

Nazwa/ Imię i nazwisko

2.

Adres

3.

Tel/fax

4.

e-mail

5.

NIP

6.

Nr wpisu do ewidencji
działalności
gospodarczej/KRS (jeżeli
dotyczy)

W odpowiedzi na rozeznanie rynku przedkładam ofertę:
l.p.

Nazwa

1

Wynajem sali (j.m.
godzina)

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa słownie

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Spełniam warunki udziału w rozpoznaniu.
2.

Oświadczam, że podmiot, w imieniu której działam, przestrzega prawa pracy i zobowiązań wobec państwa i
pracowników. Tym samym podmiot nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
1
społeczne lub zdrowotne oraz nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także

Z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Deklaruję gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych
każdorazowo z Zamawiającym.
W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za stawkę
wynagrodzenia podanej w niniejszym formularzu,
W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i
wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym
przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na
podstawie faktury.
Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin
składania ofert.
Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Prowadzącym rozeznanie na
zasadach określonych w rozpoznaniu.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Rozpoznania rynku oraz wzoru umowy i akceptuję je bez
zastrzeżeń.
W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem Zamawiającemu
szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które było następstwem
okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność;
W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od podpisania
umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty.
Oświadczam, iż wobec podmiotu, w imieniu którego działam, nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono
upadłości.

Podpisano w ___________ dnia _________ 2018 r.

_________________________ [Podpis]
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