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Miejscowość………………., dn………………

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………...
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu: ………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………….
Nr NIP: ………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszonego zapytania cenowego na wykonanie usługi transportowej do ZOO we Wrocławiu w dniu 28.05.2015 r. w ramach projektu „Wesołe przedszkole w Wilkowie”, oferuję wykonanie powyższej usługi zgodnie ze specyfikacją zamówienia określoną w pkt 12. zapytania za:
cenę brutto ………………………………………………złotych 
Słownie: …………………………………………………………………………………złotych
Oferta jest ważna min. 30 dni.

Oświadczamy, że nie jesteśmy/ jestem podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 


……………………………………………
Czytelny podpis Oferenta
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego


Oświadczenie o spełnianiu warunków 


	Przystępując do postępowania – zapytania ofertowego, ja (imię i nazwisko)……………………………………………………………..…, w sprawie udzielenia zamówienia na: „Zapytanie ofertowe usługa transportowa w ramach projektu „Wesołe przedszkole w Wilkowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
reprezentując firmę (nazwa firmy):
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………
oświadczam, że spełniamy warunki, dotyczące:
	posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zapytania (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS)
	posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (aktualna licencja na przewóz drogowy osób na terenie kraju, uprawnienia kierowców),
	posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia
	posiadania ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia
	posiadania autobusu do przewozu 55 osób wyposażonego w pasy bezpieczeństwa dla podróżujących.



……………………………………………
Data i czytelny podpis Oferenta

