„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”

LIFE13 NAT/PL/000060
Znak sprawy: 32/LIFE-STREFY/2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________

Adres wykonawcy ___________________________________________________________
tel.______________________________ e-mail, fax _________________________________
NIP _________________________________ REGON _____________________________1
przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu z art. 70¹ – 705 kodeksu cywilnego,
dotyczącego:
Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060
wchodzącego w zakres zadania E.1 (promocja projektu) będącego częścią projektu „Ochrona
rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. I ogłoszenia o
przetargu

oferujemy

cenę

brutto

wysokości

:……………………

zł

słownie............................................................................zł (cena netto……………….zł)

2. Oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia, liczony w okresie od
uzyskania

pełnej

dokumentacji

fotograficznej/filmowej

Zamawiającemu dzieła spełniającego wymogi zapytania to

do

dnia

przekazania

…… dni roboczych.

3. Liczba usług polegających na przygotowaniu diaporamy, wykonanych w ciągu 3 lat
przed terminem składania ofert,

o wartości nie mniejszej niż 10 000,- zł,

potwierdzających posiadania doświadczenia to ……………………. usług

I.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
III. Oświadczamy, że:
1) Spełniam/y warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, tj.
a) dysponuję/-emy potencjałem technicznym,
b) dysponuję/-emy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
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c) nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie
naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy
d) znajduję/emy się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2) Przedmiot zamówienia wykonamy przed upływem terminu zapisanego w par. II zaproszenia do
złożenia oferty.
3) Projekt umowy (wg załącznika nr 2) załączony do ogłoszenia został przez nas zaakceptowany,
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych projekcie umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
4) Nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zadania / następujące
części niniejszego zadania powierzymy podwykonawcom1:
nie
Lp.

Część zadania, której wykonanie Wykonawca
powierza podwykonawcy

Firma podwykonawcy

1

2

3

1
2

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.
Załącznikami do niniejszej oferty są1:
(1) ...............................................................................................................................................
(2) ...............................................................................................................................................
(3) ...............................................................................................................................................
(4) ...............................................................................................................................................

-------------------------------------/miejscowość i data/

-------------------------------------------/podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy/

____________________
1

odpowiednio wpisać, jeśli dotyczy

