Załącznik do zapytania ofertowego
Numer sprawy: WR.042.R.Z0.04.2016
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
tel/fax
e-mail
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1
63-300 Pleszew
Nawiązując do zapytania ofertowego na : Na przygotowanie merytoryczne materiałów
konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miasta Pleszewa”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem i warunkami
zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę1:
wartość bez VAT .............................................zł
(słownie złotych ......................................................................................................................)
podatek VAT w wysokości ................% tj. ............................... zł
(słownie złotych .....................................................................................................................)

1

W przypadku Wykonawców, którzy nie są płatnikami podatku VAT oraz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej, wartość obliczoną naleŜy wpisać w Formularzu
ofertowym w pozycji „wartość brutto”. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej, cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym powinna
obejmować naleŜne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie
odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie
zleceniodawcy.

1

wartość brutto .......................................... zł
(słownie złotych .....................................................................................................................)

2. Oświadczam, Ŝe zapoznałem/zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do
niego zastrzeŜeń.
3. Oświadczam, iŜ spełniam warunek udziału w postępowaniu tj. posiadam doświadczenie w
sektorze publicznym i/lub projektowaniu/realizowaniu usług publicznych i/lub doradztwa dla
sektora publicznego w zakresie rewitalizacji i/lub polityki regionalnej i/lub polityki lokalnej.
4. Oświadczam, Ŝe w kryterium doświadczenie jako samodzielny autor lub współautor w
wykonaniu dokumentów planistycznych/strategicznych z zakresu rewitalizacji, polityki
lokalnej, polityki regionalnej, rozwoju jednostek administracji publicznej*:

□
□
L.p

Nie jestem autorem lub współautorem Ŝadnego opracowania – 0 pkt.
Jestem autorem lub współautorem 1 opracowania – 10 pkt.
Nazwa dokumentu

Nazwa i adres Zamawiającego

Termin
wykonania
(dd.mm.rrrr)

1.

□
L.p

Jestem autorem lub współautorem 2-3 opracowań – 20 pkt.
Nazwa dokumentu

Nazwa i adres Zamawiającego

Termin
wykonania
(dd.mm.rrrr)

1.

2.

3.

□
L.p

Jestem autorem lub współautorem 4-5 opracowań – 30 pkt.
Nazwa dokumentu

Nazwa i adres Zamawiającego

Termin
wykonania
(dd.mm.rrrr)

1.

2.

2

3.

4.

5.

*- naleŜy zaznaczyć właściwą opcję i wypełnić odpowiednią tabelę.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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