Załącznik nr 1.
FORMULARZ OFERTY
do zapytania ofertowego w ramach projektu pt.
„Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego
(POPC01_180794)”
1.

ZAMAWIAJĄCY

ENFORMATIC sp. z o.o.
ul. Mieszka I 73A
35-303 Rzeszów
NIP 8133297173
REGON: 691695432
www.enformatic.pl; biuro@enformatic.pl
tel. +48 17 717 5000
fax +48 17 717 5008

2.

OFERENT
Oferta złożona przez:
Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Osoba do kontaktu:
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………………………

3.

WARUNKI FINANSOWE Oferta cenowa wg poniższej tabeli:
(szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pozycji zamówienia znajdują się z Załączniku nr 5 –
Założenia ogólne wykonania inwestycji)

LP

POZYCJA ZAMÓWIENIA

I

Przygotowanie dokumentacji technicznej i
projektowej

II

Zakup materiałów do budowy oraz sprzętu
aktywnego

WARTOŚĆ NETTO

VAT 23%

WARTOŚĆ BRUTTO

II a Materiały

II b Urządzenia aktywne

Wykonanie sieci - prace budowlane i
III instalacyjne

SUMA : I + II + III
Uwaga: Pkt II stanowi sumę punktów IIa i IIb.

Razem słownie cena netto:
……………………..…………………………………………..…………………………………………..………
…………………………………..……………………………………………………………………………………
Razem słownie cena brutto:
……………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………..…………………………………………..…………………………………

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany:
Ja niżej podpisany:
1. Oświadczam, iż:
a)
posiadam uprawnienia do wykonywania określonych w zamówieniu
działalności lub czynności,
b)
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
potencjałem technicznymi i osobami do wykonania zamówienia,

dysponuję

c)
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
d)
nie znajduję się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie
upadłości lub likwidacji.
e) nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo, z beneficjentem
prowadzącym procedurę zapytania rozpoznania rynku w rozumieniu niżej
przedstawionych zapisów.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią
zamówienia wraz z załącznikami.
3. Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu
terminu otwarcia ofert.
4. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do
podpisania umowy w terminie przedstawionym przez Zamawiającego.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z
procedurą rekrutacji oraz realizacją projektu „Budowa sieci NGA na obszarze wybranych
miejscowości powiatu Krośnieńskiego (POPC01_180794) ” zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm.)

…………………... dn. …………………..201…. r.

…………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

