
INNOWACYJNA
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

(miejscowość, dnia)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfro-

wego w Gminie Lędziny" w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyj-

na Gospodarka; 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności go-

spodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion
•

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Lędziny z siedzibą: 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55, NIP 646-10-30-597

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

Kampleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i

Internetu dla min. 300 osób ( w tym co najmniej 10 osób niepełnosprawnych ) , w wymiarze min.
150 godzin szkoleniowych w ramach projektu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie
Lędziny" nr POIG.OB.03.00-24-073jll w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; B. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne -
zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie B.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -
elncJusion

3. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ.

4. Nazwa i adres WYKONAWCY
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NIP: .

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ..................................................... zł

cenę brutto: .................................................... zł

Podatek VAT: zł

słownie brutto: zł

6. Deklaruję ponadto:

termin wykonania zamówienia: .

okres gwarancji: .

warunki płatności : .

7. Oświadczam, że:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

2) Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie Zamówienia.

nie zachodzą okoliczności wyłączające z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

1) Nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości,

2) Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych,

3) Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
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Zapoznałem się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym, w tym ze

wzorem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określo-
nych w punkcie 5 i 6, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ~ .

2) .

3) .

4) .

9. Okres ważności oferty .

10. Został / nie został" ustanowiony pełnomocnik Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia w osobie: .

W załączeniu przedkładam pełnomocnictwo.

11. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach .

••••••••••••••••••••• s dnia .

(pieczęć wykonawcy)

(Podpis i pieczęć imienna)

.• niepotrzebne skreślić
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