Załącznik nr 1 Formularz oferty

OFERTA
BENEFICJENT: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze
WYKONAWCA:
Oferta zostaje złożona przez:
lp.

nazwa i adres wykonawcy

NIP

REGON

Osoba uprawniona do kontaktów:
imię i nazwisko
adres do wysyłania wszelkiej korespondencji
pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą :
nr telefonu
nr telefonu komórkowego
nr faksu
adres e-mail

Nawiązując do Zaproszenia złożenia oferty cenowej na usługę pn.
„Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum Aktywności Lokalnej w Cieplicach – etap I”
- w ramach projektu „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”
Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej
Działania nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Poddziałania nr 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- ZIT AJ
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Numer projektu: RPDS.06.03.03-02-0019/17-01
Numer zamówienia: NPU.06.2018
składam ofertę na pełnienie funkcji koordynatora Projektu ze szczegółowym zakresem obowiązków,
o których mowa w punkcie V. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej i :
1- oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty cenowej i uznaję się za
związanego (-ą) określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania;
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2- oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za umowną cenę ( łącznie z podatkiem VAT) w kwocie:
.................................................................. ……………… zł , (słownie złotych .......................................................... ,
3- akceptuję warunki płatności określone przez Beneficjenta w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej;

4- oświadczam, że posiadam doświadczenie zawodowe stosowne do zakresu obowiązków przypisanych
koordynatorowi Projektu i oświadczam, że wszystkie obowiązki wykonam osobiście
5- oświadczam, że nie jestem:
*- osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a, art.250a,
art.258 lub art.270-309 ustawy z 06.06.1997 r. -Kodeks karny (Dz.U.poz.553, z późn.zm.) lub
art. 46 lub art.48 ustawy z 25.06.2010 o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 ustawy z 06.06.1997- Kodeks
karny,
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. poz.769
*-wykonawcą, którego urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w ww. pkt a), b), c), d);
*- wykonawcą, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
*- wykonawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Beneficjenta w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu;
*-wykonawcą, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Beneficjenta, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Beneficjenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
*- wykonawcą, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Beneficjenta lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
*- wykonawcą, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego
postępowania;
*- wykonawcą, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Beneficjent jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
*- wykonawcą będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
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zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z
2016r. poz.437 i 544);
*- wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
6wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(DZ.U.UE.L.2016.119.1.) na cele niniejszego postępowania oraz oświadczam, że zapoznałam się z
klauzulą informacją dotyczącą art. 13 RODO
7oświadczam, że wszystkie ww. podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
* niepotrzebne skreślić

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym dokumencie nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej

PODPIS(Y):
lp.

nazwa wykonawcy [pieczęć
Wykonawcy]
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nazwisko i imię osoby upoważnionej do Podpis osoby upoważnionej do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy
Wykonawcy

miejscowość i data
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