Biała Podlaska, dnia 30 września 2016 r.

Potencjalni oferenci

Zapraszam do złożenia oferty na realizację usługi zakupu podręczników na kurs języka
angielskiego – usługa finansowana z projektu „Myśl lokalnie – mów globalnie” nr RPLU.12.03.0006-0222/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

………………………………………..
/podpis/
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FORMULARZ OFERTOWY
DANE OFERENTA: ….........................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
ADRES: …...........................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
E-MAIL: …........................................................... TELEFON …..........................................................
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi zakupu podręczników na kurs
języka angielskiego w ramach projektu „Myśl lokalnie – mów globalnie” nr RPLU.12.03.00-060222/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, oświadczam, że oferuje wykonanie przedmiotu zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.

Nazwa podręcznika

Ilość sztuk

1.

Speakout
podręcznik

Elementary

- 216

2.

Speakout
ćwiczenia

Elementary

– 216

3.

Speakout Upper - podręcznik

24

4.

Speakout Upper - ćwiczenia

24

Łączna kwota brutto za realizację zamówienia:

Kwota jednostkowa
brutto za sztukę

Kwota
łaczna

brutto

…………………………………………… PLN

/słownie:……………………………………………………………………………………………………./
Oświadczam że:
1. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
2. Spełniam warunki dopuszczające mnie do udziału w postępowaniu.
3. Oświadczam, że nie łączą mnie z 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 powiązania kapitałowe lub osobowe,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
4. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.
5. Akceptuję klauzulę, że otrzymam wynagrodzenie tylko za usługę w ilość faktycznie zrealizowanej.
6. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie opisanego zamówienia.

….............................................................
/miejscowość i data/

….............................................................
/podpis Oferenta/
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