Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/10/2016/OWES

FORMULARZ OFERTOWY
1. Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie nr ……………………………
dotyczące: …………………………………………………………………
2. Nazwa i adres Wykonawcy, nr NIP/PESEL, nr REGON (jeśli dotyczy), telefon,
fax, adres e-mail:
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………
3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie) za jedną godzinę
doradztwa:


Brutto: ……………………(słownie:……………………………………..)

4. Dyspozycyjność: …………..dni.
5. Warunki płatności: ………………………………………………………………
6. Niniejszym oświadczam, że:
 Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia,
 Zapoznałem/ am się z warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń,
 że spełniam wszystkie warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym
w pkt IV.

……………………………
Miejscowość i data

……………………………….
Podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy (lub czytelny podpis)

________________________________________________________________________________
Projekt pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/10/2016/OWES

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Ja
niżej
podpisany/a
______________________________działając
w
imieniu
_____________________________________________________oświadczam, że nie jestem
powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
al. H. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku lub osobami wykonującymi w imieniu
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku czynności związanych z przygotowaniem
lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji organu nadzorczego luz zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………
Miejscowość i data

……………………………….
Podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy (lub czytelny podpis)

________________________________________________________________________________
Projekt pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

