Załącznik Nr 1
BOE.2261.RPO.01.2017
OFERTA
Lp.

Inf ormacje o wykonawc y
1.

3.

Pełna nazwa Wykonawcy /
Wykonawców składających
ofertę wspólną
Siedziba Wykonawcy /
Wkonawców
Województwo

4.

Gmina

5.

Nr telef onu / nr f axu

6.

Adres e-mail

7.

NIP

8.

REGON

9.

Imię i na zwisko osoby
do kontaktu w
postępowaniu wraz z nr
telef onu

2.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą:
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki
dla uczniów i uczennic Gimnazjum Nr 2 w Bytomiu w ramach projektu „Uczeń w
centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu”.
w części nr ............ pn.: ...........................................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto (cena za 1 godz. x 35 godz.): ..............................................................................
Słownie złotych:.......................................................................................................................
Cena za jedną godzinę zajęć wynosi: ......................
Termin wykonania: …………………………………………………………………………………..
Warunki płatności: …………………………………………………………………………………..
1. Oświadczam, iż do realizacji zamówienia skieruję osobę o podanym doświadczeniu1:
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a) posiada co najmniej 12 -sto miesięczne doświadczenie - w okresie od 01 września
2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. tj. co najmniej 1 roku szkolnego w sposób ciągły - w
nauczaniu przedmiotu, którego dotyczą zajęcia określone w części postępowania, na
którą składam ofertę, na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 13-16 lat,
b) posiada 24-sto miesięczne doświadczenie - w okresie od 01 września 2014 r. do 31
sierpnia 2016 r. w nauczaniu przedmiotu, którego dotyczą zajęcia określone w części
postępowania, na którą składam ofertę, na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 13-16
lat.
2. Jestem świadomy/a, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
art. 297, §1: „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
3. Oświadczam, iż:
a) zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej żadnych
zastrzeżeń.
b) jestem związany/a ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
c) nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, osobowo ani kapitałowo, w szczególności poprzez:
 uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, kurateli lub opieki.
d) moje obciążenie wynikające z wykonywania innych umów/zobowiązań nie
wyklucza prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań w ramach projektu.
e) moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276
godzin miesięcznie.
f) wykonanie zadań potwierdzę protokołem sporządzanym przeze mnie wskazującym
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
g) jestem/nie jestem2pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM
zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, a w związku z wykonywaniem warunków
umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
h) zrealizuję zamówienie w terminach zgodnych z zapytaniem ofertowym

Podwykonawcy
 Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
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Nazwa firmy
podwykonawcy

Opis części zamówienia, które zostaną powierzone
podwykonawcy

Integralną część oferty stanowią:
1…………………………………………………..
2…………………………………………………..
3……………………………………………………
4……………………………………………………

....................................... , dnia ........................ ….......…..................................................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia)
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