Projekt „Przyjazny świat” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130 000 złotych
Transport uczestników projektu „Przyjazny świat”
1. Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa:
Adres:
NIP:
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy:
1) za realizację Zadania nr 1. Indywidualny transport uczestników projektu „Przyjazny świat” do
Punktu Indywidualnego Poradnictwa.
cena brutto (za 1 km):
słownie brutto:
Łączna cena brutto za wykonanie zadania (szacunkowa maksymalna ilość kilometrów –
900): ………………………………… złotych (słownie: …………………………………………………………………)
2)

za

realizację

Zadanie

nr

2.

„Transport

uczestników

projektu

„Przyjazny

świat”

na Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych (grupa A)”.
cena brutto (za 1 km):
słownie brutto:
Łączna cena brutto za wykonanie zadania (szacunkowa maksymalna ilość kilometrów –
450): ………………………………… złotych (słownie: …………………………………………………………………)
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3) za realizację Zadania nr 3. „Transport uczestników projektu „Przyjazny świat” na Grupowe
Warsztaty Kompetencji Życiowych (grupa B)”.
cena brutto (za 1 km):
słownie brutto:
Łączna cena brutto za wykonanie zadania (szacunkowa maksymalna ilość kilometrów –
450): ………………………………… złotych (słownie: …………………………………………………………………)
3. Oświadczam,

iż

zapoznałem

się

z

opisem

przedmiotu

zamówienia

i wymogami

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych tj. imię
i nazwisko (firma), adres pocztowy, NIP, Regon, cena oferty lub wynik oceny ofert
wyliczony przez zamawiającego, zgodnie z kryteriami oceny ofert, na stronie
internetowej PCPR w Brzezinach, tablicy ogłoszeń oraz w Bazie Konkurencyjności
Funduszy Europejskich.
5. Załącznikiem do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
3) Klauzula informacyjna RODO,
4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO,
5) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………, dnia …………………………
……………………………………………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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