Załącznik Nr 1/SIWZ

Czerwionka-Leszczyny, dnia ...........................r.

OFERTA
Nazwa i siedziba oferenta:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
tel.: .........................................................
fax.: ........................................................

URZĄD GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą :
„Zakup usługi dostępu do systemu on-line: generator ofert i sprawozdań realizacji zadania publicznego
w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji
w Czerwionce-Leszczynach"
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za
cenę ryczałtową:
Cena netto

Należny podatek
VAT

Cena brutto

Generator – moduł ofert
Generator – moduł sprawozdań
Szkolenie z obsługi generatora
ofert
Wartość całego zamówienia

Słownie wartość całego zamówienia:
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1. Oświadczamy, że cena ta zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia i
będzie ceną ryczałtową.
2. Oświadczamy, że w/w zadanie wykonamy w terminie od 20.11.2014r. do 17.12.2014r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze zakresem prac określonym w SIWZ oraz, że zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej oferty
są: .................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Oświadczamy że :
−

dysponuję/my niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz

−
−
−

−

pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
jestem/śmy uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
nie zalegam/y z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne*,
nie* wszczęto przeciwko mnie/nam, urzędującym członkom mojej firmy* postępowania
o popełnienie przestępstw w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
w ciągu ostatnich trzech lat nie została nałożona na nasze przedsiębiorstwo kara pieniężna,
o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za czyn nieuczciwej konkurencji,
polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną.

6.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

−

Aktualny odpis z właściwego rejestru*, zaświadczenie o wpisie do CENTRALNEJ EWIDENCJI
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*, inny aktualny dokument ....................
(wpisać jaki)* potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym.

....................................................
podpis oferenta

