Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego: „Oświadczenia”

………………………………………………….
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)

Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją Projektu pn. „Myśl lokalnie – mów globalnie” nr:
RPLU.13.03.00-06-0222/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, Działanie 12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków
obcych.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a,
…………….………………………..…………………………………………………………………………………………..
reprezentujący/a:……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Łukaszuk Andrzej
PROWORD, ul. Warszawska 14/201, 21-500 Biała Podlaska.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość………………………, dnia…………………

……………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego: „Formularz oferty”

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:
Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu TELC English A2 (216 szt.) oraz TELC English B2 (24 szt.) dla 240
Uczestników Projektu „Myśl lokalnie – mów globalnie” nr: RPLU.13.03.00-06-0222/15,
CPV 80580000-3 – Oferowanie kursów językowych


Projekt: „„Myśl lokalnie – mów globalnie” nr: RPLU.13.03.00-06-0222/15,



Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2017 r. - czerwiec 2017 r.

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
NIP: ....................................................................................................................................................................
REGON: ............................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego:.............................................................................................................................
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia:

Rodzaj egzaminu

Cena jednostkowa brutto

Ilość egzaminów

Całkowita cena brutto za
realizację całego
przedmiotu zamówienia

B

C = (A*B)

za 1 egzamin
A

TELC English A2

216

TELC English B2

24
Łączna kwota zamówienia brutto (suma kolumny C):

OŚWIADCZENIA:
1.

2.

Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadam
niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Integralną częścią oferty jest:
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

a. oświadczenie o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (Załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego);
b. formularz oferty (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c. wykaz posiadanych akredytacji/licencji (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z ich kopiami;
d. wydruk z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
(jeżeli dotyczy);
e. oświadczenie
Wykonawcy,
iż
posiada
odpowiednie
doświadczenie
oraz
znajduje
się
w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia (oświadczenie zostało dołączone do formularza
oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
f. licencja na przeprowadzanie egzaminów TELC,
g. potwierdzenie wpłaty wadium.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania
przedstawione w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, iż nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
Wyrażam zgodę na płatność zaliczkową, jeśli zaistnieje taka konieczność ze strony Zamawiającego.

Miejscowość ................................., dnia .................................
...........................................................................
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego: „Posiadane akredytacje/licencje”

Wykaz posiadanych akredytacji/licencji na przeprowadzanie certyfikowanych egzaminów językowych zgodnych
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Nazwa
akredytacji/licencji

Organizacja lub Ośrodek udzielający
(Nazwa, adres, kontakt)

Data i miejsce…………………………………..

...........................................................................
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy)
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