Załącznik nr 1

Pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 1, 31-752 Kraków
Dane Wykonawcy
Nazwa:
Adres:
NIP
REGON
Telefon/Fax:
Adres e-mail:
W przypadku konsorcjum należy wpisać dane wszystkich podmiotów, wchodzących w skład
konsorcjum
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn.:
„IS_GENDER Equality_TIME – Information Sysytems to enhance awareness about gender equality in
industrial sectors”
IS_GENDER Equality_TIME - Systemy informacyjne w celu zwiększenia świadomości na temat
równouprawnienia płci w sektorach przemysłowych.
składam niniejszą ofertę.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych
zastrzeżeń.
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Oferta dotyczy:
 zapewnienie noclegów dla 40 uczestników konferencji i 1 eksperta
 wraz z całodziennym wyżywieniem dla 50 uczestników konferencji i 1 eksperta
 wynajem sali konferencyjnej (2 dni)

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:
Kwoty proszę podać w EURO (budżet projektu wyrażony jest w EURO)
Cena netto
Cena
Lp.
brutto
Nazwa usługi i nr kategorii z wniosku o
dofinansowanie

1
2
3

7.2 - noclegi dla 41 osób
w tym nocleg dla 1 osoby

4

7.4 - wyżywienie (51 osób x 2
dni)
w tym cena za 1 osobę

5
6
7
8
9

(EURO)

(EURO)

w tym
VAT

w tym VAT

Stawka
%

(EURO)

Słownie cena brutto za 41 osób: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………… brutto

Słownie : …………………………………………………………………………………………………………………… brutto

7.3 – sala konferencyjna (2 dni)
w tym cena za 1 dzień
Słownie (kwota za sale): …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..brutto
SUMA (poz. 1 + poz. 4 + poz. 7):

Oświadczam, że:
Tak* Nie*
w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
oferta obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia według specyfikacji
określonej szczegółowo w Zapytaniu ofertowym
Oświadczam, że standard pokoi jest na poziomie hotelu 3 gwiazdkowego oraz, że w
hotelu stosowane są procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Oświadczam, że sale szkoleniowe zapewniają zachowanie procedur bezpieczeństwa
epidemiologicznego (odległości między osobami, możliwość wietrzenia, odkażanie
sprzętu i wyposażenia).
w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Oferent nie wyrządził szkody
nie wykonując zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonując je nienależycie
w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Oferent nie odstąpił od
podpisania umowy z Zamawiającym
w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
Oferent posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezbędne do realizacji
zadania
Oferent posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania
Oferent dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zadania
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Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………… brutto

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zadania
oferowane w niniejszej ofercie usługi spełniają wszystkie wymagania określone przez
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym
zapoznałem/łam się z postanowieniami umowy na realizację przedmiotowego
zamówienia, akceptuję je i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a w
przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania tej umowy w
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
informacje zawarte w ofercie i załączonych do niej dokumentach są prawdziwe oraz
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym
* Proszę „X” zaznaczyć tak lub nie
Oświadczam, że Oferent nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany Tak* Nie*
z Zamawiającym, w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów Zamawiającego,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika Zamawiającego,
d) pozostawanie 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 z osobami o których mowa w lit. b) powyżej.
* Proszę „X” zaznaczyć tak lub nie

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym.
Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Załączniki:
………………………..……………

…….……………………………………………………..
podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela/przedstawicieli
Oferenta
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………………………..……………, dnia …………………..
miejscowość

