
                                                            

ZAŁAC̨ZNIK NR 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

dla zapytania ofertowego nr 1/11/2017 z dn. 07.11.2017 na wyłonienie wykonawcy audytu 

wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie Adam Falkowski AFAL 

 

 

I. Zamawiający 
 

Adam Falkowski AFAL 

16-200 Dąbrowa Białostocka 

Harasimowicze 5 

NIP 5423042327 

 
II. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/fax …………………………………………………….. E-mail …………………………………………………… 

KRS …………………………………… NIP ……………………………………… Regon …………………………………………. 

 

III. Cena oferty: 

Cena brutto …………………………………………… zł, zawiera obowiązujący podatek VAT.  

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena netto ……………………………………………………. zł. 

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie, została ustalona na okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu. Cena nie może ulec zwiększeniu w przypadku 

zmiany stawki VAT. 

 

Ja, my niżej podpisany/podpisana/podpisani oświadczam/oświadczamy, że: 

Spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/11/2017 

z dn. 07.11.2017 w szczególności: 

a) Posiadam/posiadamy potencjał i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia audytu 

wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej – na dowód przedkładam/przedkładamy  

referencje odbiorców produktów i usług oraz linki do produktów i usług zaprojektowanych 

przez nas, wdrożonych na rynek przez naszego Klienta i aktualnie dostępnych w ofercie na 

rynku. 

b) Zapewniam/zapewniamy przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii 

wzorniczej przez minimum dwóch ekspertów posiadających niezbędne kwalifikacje i 



                                                            

doświadczenie – na dowód przedkładam/przedkładamy referencje odbiorców produktów i 

usług. 

c) W przypadku, gdy zostaniemy wybrani na Wykonawcę w innych projektach w ramach 

działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 

zapewniamy możliwość zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów. 

d) w przypadku wskazania tych samych ekspertów w innych projektach w ramach działania 1.4 

Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, zapewniamy 

dostępność ekspertów do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów. 

e) Jestem/jesteśmy w stanie wykonać usługi objęte przedmiotem zamówienia we wskazanym 

terminie z zastrzeżeniem zapisów Umowy o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej  

I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap, którą 

Zamawiający zamierza zawrzeć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia. 

f) Nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 

g) Zobowiązuje/zobowiązujemy się do zawarcia warunkowej umowy z Zamawiającym na 

wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia. Obowiązywanie umowy uzależnione 

będzie od otrzymania informacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przyznaniu 

dofinansowania Zamawiającemu. 

h) Zapoznałem się ̨z zapytaniem ofertowym, w tym załącznikami, oraz przyjmuje ̨bez zastrzeżeń́ 

wymagania w nich zawarte. 

i) Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacja ̨umowy. 

j) Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 

nr 1/11/2017 z 07.11.2017 r. oraz jego załącznikami, nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz akceptuję/akceptujemy i potwierdzam/potwierdzamy wszystkie warunki w 

nim zawarte. 

k) Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

l) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

m) Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia 

niezbędne do przygotowania oferty. 

n) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

………………………………………………………………… 

data i podpis osoby (osób) upoważnionych  

do podpisania oferty imieniu Wykonawcy 


