Załącznik nr 2

Nr sprawy 3/ZPPU/11.4/SIL/2019

FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dotyczy zamówienia na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z
zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
I.
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SILESIANA“
0048604487069
mail: biuro@silesianaopp.pl,

45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403,

Niniejszym przystępujemy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem na
potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
II.
Nazwa i adres WYKONAWCY
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dane kontaktowe osoby podpisującej ofertę:
..........…………………………………………………………………...........................
nr telefonu/faksu …………................................................………....…..
Internet …………………………..........................................................…….
e-mail ………………………………..............................................................
NIP …………………................................................................................
REGON…………………………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty:
..........………………………………………………tel/fax................................. e-mail …………………..........................
Jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż reprezentująca firmę, należy dołączyć pełnomocnictwo.
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie brutto (słownie:……….…………………….
……………………………………………………………………………………………………)
2. Cena określona powyżej obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz stanowi wynagrodzenie całkowite (maksymalne) z tytułu realizacji umowy.
3. Zamówienie wykonamy w terminie i na zasadach określonych w zapytaniu cenowym.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA



Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy przez
Zamawiającego
Płatność po realizacji usługi w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury lub
rachunku i podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że:
1) Spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym
2) Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) Moja firma zalicza się do mikro/małych/średnich/dużych przedsiębiorstw (proszę wpisać
właściwe)…………
4) Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami realizacji zamówienia i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń.
5) Oświadczam, że wypełniłam/wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałam/pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zlecenia i realizację zapytania
cenowego nr 3/ZPPU/11.4/SIL/2019
6) Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.1

……………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis)

1

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” (Dz.U. z 1997r. Nr
88 poz. 533 ze zmianami).
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