Elastyczny Klub Malucha
Projekt: „Elastyczny klub malucha = Rodzic na rynku pracy” realizowany w ramach RPOWP,
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Oferent:
Nazwa: ……………………………………………………
Adres: …………………………………………………….
NIP i REGON: ………………………………………….
Tel: …………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, składam ofertę na:
na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających
do „Elastycznego Klubu Malucha” w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul.
Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok
- cena brutto zestawu wyżywienia dla jednego dziecka ………………………………………………....
Słownie:…………………………………………………………………………………………………..
1.Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2.Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz przyjmuję zawarte w nim warunki
i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
3.Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
4.W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5.Oświadczam, iż składam niniejszą ofertę w imieniu własnym.
6.Oświadczam, iż nie byłam/em karany/na za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się
przeciwko mi postępowanie karne, skarbowe o zajęcie wierzytelności.
7.Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
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8.Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień,
9.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
10.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
11.Ceny wskazane w Ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy,
12.Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym,
13.Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922) do celów niezbędnych przy
realizacji projektu pn.: Elastyczny Klub Malucha = Rodzic na rynku pracy. Administratorem danych
jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok

(miejscowość i data)
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