Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model
wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
nr ADOP.082.67.2020

Miejscowość i data..............................
Nazwa i adres Wykonawcy
………………….……………………
………………….……………………
Tel. ……………….…………………
Fax ………………...……………….
E-mail: ……………...………………

posiadającym/ą PESEL/REGON1 .................................., NIP2 ......................................................
OFERTA
Ja, niżej podpisany...................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, znak sprawy ADOP.082.67.2020
składam niniejszym ofertę w ramach Zamówienia pn.: „Opracowanie projektów zmian legislacyjnych
wraz z uzasadnieniem ułatwiających funkcjonowanie instrumentów wsparcia dla MŚP”:

CENA
Całkowite wynagrodzenie za wykonanie opracowania:
………………..……………………………… zł brutto (słownie……………………………………………………………….……………),
w tym podatek VAT 23%, tj. ……………………………… zł (słownie: . …………………………………………………….……)3

DOŚWIADCZENIE
Doświadczenie potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiłem/am w załączniku
nr 2 do zapytania ofertowego.

W przypadku osób fizycznych – podać PESEL; w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą – podać REGON.
2 Podać tylko w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
3 Jeśli dotyczy.
1

Biuro projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2 87-100 Toruń
Tel. 56 62 18 775, 62 18 530, regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model
wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg.

OŚWIADCZAM, że :
1) zamówienie (cały zakres) zrealizuję w okresie wskazanym w zapytaniu ofertowym,
2) zamówienie zrealizuję zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym,
3) uważam się za związanego/-ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert,
4) spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym,
5) cena wskazana w niniejszej ofercie pokrywa wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją
zamówienia,
6) w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w
umowie, zawartej w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego.

........................, dnia .......................

…………………......................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Biuro projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2 87-100 Toruń
Tel. 56 62 18 775, 62 18 530, regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl

