Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 1.1.1.

……………………………………………………
data publikacji
Zapytanie ofertowe:
świadczenie usługi promocji projektu
W związku z realizowanym projektem Proszę o przesłanie oferty na wykonanie działań
promocyjnych:
•

•

wykonanie tablicy informacyjnej (1 szt) oraz plakatów (3 szt) informujących o realizacji
projektu zgodnie z wytycznymi https://www.poir.gov.pl/strony/oprogramie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/
Prowadzenie działań informacyjnych zakresu promocji projektu poprzez stronę
internetową, w tym publikowanie na stronie informacji dotyczących realizacji projektu
oraz zapytań ofertowych.

Kryterium oceny: cena 100%.
Termin realizacji: 18 miesięcy.
Sposób składania: wypełniony formularz – przesłany w formie mailowej.
Termin składania: 12.06.2020
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FORMULARZ OFERTY
……………………., dnia ............................
ZAMAWIAJĄCY

Yacht Service Sp. z o.o.,
71-726 Szczecin
ul. Światowida 6, Polska
W imieniu Wykonawcy

(nazwa, adres siedziby Wykonawcy, NIP, REGON, dane teleadresowe / ew. czytelna pieczęć)
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe YS/4/POIR/2020
„Opracowanie ekologicznego jachtu wielokadłubowego z biokompozytów” nr POIR.01.01.01-00-0687/19
przedstawiam(y) następującą ofertę** na następujących warunkach:
Lp.

Nazwa

1

Cena ryczałtowa netto

2

Cena ryczałtowa brutto *

Lp.

Nazwa

Cena ofertowa

Cena ofertowa

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz z załącznikami,
uznajemy się związani określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam(-y), że oferowane przez nas dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w Specyfikacji przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam(-y), że wyżej podana cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia.
5. Oświadczam(-y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczam(-y), że informacje i dokumenty zawarte na stronach ……………. naszej oferty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, ze nie mogą być one udostępnione.
7. Oświadczam, że w stosunku do mnie nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe z
Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a
Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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 …………………, dnia ……………

.....................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo)

