GOPS Dębowiec

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 2

pieczęć wykonawcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Katowicka 3
43-426 Dębowiec

Formularz ofertowy
Odpowiadając na ogłoszenie o konkursie ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm) na
zadanie pn: „Szkolenia miękkie” w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja
społeczna w Gminie Dębowiec" współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej”
przedstawiam następujące informacje:

1. Ofertę przetargową składa:
nazwa: .......................................................................................................................................
adres siedziby: ..........................................................................................................................
telefon: .............................., faks: ..................................., e-mail: ............................................
NIP: ..............................................., REGON: ..........................................................................
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ..............................................,
słownie: .....................................................................................................................................
PowyŜsza kwota w rozbiciu na szkolenia kształtuje się następująco: (ceny brutto)
1) Warsztaty aktywizująco-psychologiczne : …………………zł,

słownie: …………………..…………………………………………………………………zł
2) Warsztaty z doradcą zawodowym: : ……………………….. zł,
słownie: ……………………………..………………………………………………………zł.
3. Oświadczamy, Ŝe w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
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zamówienia. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową
4. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ, tj. płatność przelewem
do 30 dni od daty przedłoŜenia faktury.
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ i nie
wnosimy do nich Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. 30
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych w SIWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki do oferty:

1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................

.............................................................
miejscowość i data

....................................................................
podpis i pieczęć

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)

