
ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego

……………………………….......................................................
(Nazwa, adres, nr  tel. Wykonawcy lub pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………......
Numer telefonu: ……………………………………………………………………….....
Numer REGON: …………………………………………………………………………....
Numer NIP: ………………………………………………………………………………..…
Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………….

W odpowiedzi  na otrzymane zapytanie  ofertowe oferuję  wykonanie  przedmiotu zamówienia  publicznego –
opracowanie  nowego  modelu  biznesowego  uwzględniającego  fundamentalne  obszary  funkcjonowania
modelu  eksportu  i  internacjonalizacji firmy  MARIUSZ  MINICKI  „M-MEBEL” w  ramach  projektu
współfinansowanego ze środków  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Kod CPV – 79411100-9 
Nazwa kodu CPV –Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
Tytuł projektu: „Rozwój eksportu i wzrost umiędzynarodowienia firmy MARIUSZ MINICKI „M-MEBEL”  
Numer projektu: RPWP.01.04.01-30-0083/15

za:
Cenę netto …………………………………………………………………………. PLN
Podatek VAT ………………………………………………………………..…….. PLN
Cenę brutto ……………………………………………………………….………. PLN

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się  do:

1. Wykonania  usługi  doradczej  polegającej  na  opracowaniu  nowego  modelu  biznesowego
uwzględniającego fundamentalne obszary funkcjonowania modelu eksportu i internacjonalizacji:
 klientów
 oferty
 infrastruktury
 odpowiedniej pozycji finansowej

Łączna liczba godzin doradztwa - 50 godzin
2. Dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do

dnia 26.06.2017 r. 

2. Do oferty załączam: CV wykonawcy zamówienia potwierdzających doświadczenie firmy.
3. Akceptuję  fakt,  że  płatność  nastąpi  w  dwóch  transzach  (pierwsza  najwcześniej   po  zrealizowaniu  co

najmniej 50% godzin doradztwa, druga po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia) w ciągu 14 dni
od  daty  dostarczenia  prawidłowo wystawionej  faktury  VAT/rachunku  na  podstawie  protokołu  odbioru
podpisanego bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązuję się wykonać
zamówienie na wyżej wskazanych warunkach.

5. Oświadczam,  że  nie  jestem  powiązany  z  Zamawiającym  kapitałowo  lub  osobowo.  Przez  powiązania
kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym  a  oferentami  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:

 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;
 pozostawaniu  z  Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  że  może to  budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
6. Oświadczam, że spełniam wszystkie inne warunki określone w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna przez 30 dni.

………….......................                    ……………………………………………………………….
       (miejsce i data)             (podpis i pieczęć firmowa)


