Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

………………………………………………
pieczęć Oferenta

………………………………………………
miejscowość, data

O F E R T A
DANE OFERENTA:
Nazwa
Adres

OSOBA DO KONTAKTU:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Telefon
Fax
E-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2016 r. dotyczącego realizacji usług
doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy DARCO Sp. z o.o.
oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej
przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI DARCO
POPRZEZ WYTYCZENIE KIERUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE
WZORNICTWA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WZORNICZEGO”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4
Wzór na konkurencję I Etap, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, składam/y
następującą ofertę dotyczącą realizacji zadań wskazanych w zapytaniu ofertowym:

Pozycja

Jednostka
miary

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Łączny
koszt

Przeprowadzenie audytu
wzorniczego oraz opracowanie
strategii wzorniczej dla Darco
Sp. z o.o.

Usługa

1

………………
PLN netto

………………
PLN brutto

………………
PLN brutto

SUMA:

………………
PLN brutto

DARCO SP. Z O.O
ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica
tel. +48 14 680-90-00, fax: +48 14 680-90-01
email: darco@darco.com.pl

Oferujemy wykonanie powyższej usługi za całkowitą cenę: ……………………………………………………
brutto, (słownie: ………………………………………………………………), w tym:
 wartość netto: ………………………….,
 podatek VAT 23%.
Ilość proponowanych spotkań konsultacyjnych realizowanych zgodnie z opisem zawartym
w zapytaniu ofertowym: ……..., słownie: …………………. .
Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego w okresie:
 Początek świadczenia usługi: ………………………………………… .
 Zakończenie świadczenia usługi: ………………………………………… .
Ponadto:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne
informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Zapytaniu ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy.
3. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia
umowy warunkowej w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Oferta została złożona na …………… stronach, kolejno ponumerowanych od 1 do ………… .
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od 1 do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom niniejszego postępowania.
6. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne
i prawdziwe oraz spełniamy wszelkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym.

………………………………………………….………
(podpis osoby upoważnionej
do składania oferty oraz pieczęć
identyfikacyjna Oferenta)

DARCO SP. Z O.O
ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica
tel. +48 14 680-90-00, fax: +48 14 680-90-01
email: darco@darco.com.pl

