Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
........................................, .....................
miejscowość
data
......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
Znak: BPE. 042.3.7.1.2012

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy : .....................................................................................................................
Forma prowadzonej działalności : ...................................................................................................
Adres : .........................................................................................................................................
Województwo : ..............................................................................................................................
Tel / Fax / e-mail : .........................................................................................................................
NIP : ............................................................ REGON : ..................................................................
Bank / Nr konta : ............................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe w przedmiocie: „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do projektu
„Tradycje i obyczaje regionu w rozwoju przedsiębiorczości”, zgodnie z wytycznymi rozporządzeń unijnych
oraz załoŜeniami Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007-2013, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za:
Cenę netto................................................ zł (słownie .......................................................................złotych)
Podatek VAT............................................ zł (słownie ......................................................................złotych)
Cenę brutto ............................................. zł (słownie .......................................................................złotych)
Jednocześnie oświadczamy, Ŝe:
1. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeŜeń,
2. wyraŜamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym,
3. uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty,
4. zamówienie zrealizujemy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
5. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zadania,
6. posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju i charakteru przedmiotu zamówienia,
7. spełniamy wymogi dot. kwalifikacji wykonawcy audytu zewnętrznego zgodne z Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące
standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na
lata 2007-2013.
8.dysponujemy zespołem audytorskim składającym się z ……………….* osób posiadających wiedzę z zakresu funkcjonowania
funduszy unijnych, w szczególności w obszarze ich audytowania w tym,:
- …………* biegły rewident posiadający uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U.
z 2009r., Nr 77, poz.649.).
- ……………* audytor posiadający kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą
z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) lub w latach 2003-2006 zdał przed
komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego.
9. zapoznaliśmy się z wymogami jakie naleŜy spełniać przy wykonywaniu usług realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz
zobowiązujemy się do ich przestrzegania,
10. zapoznaliśmy się i przyjęliśmy do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla Beneficjentów dotyczącymi
standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013– d dostępnych na stronie
internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce - Wytyczne dotyczące standardów audytu zewnętrznego oraz innymi
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
11. wyraŜamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
* proszę wypełnić
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną cześć oferty są:
1. ………………………………………………………………………................
2.……………………………………………………………………………………
3...................................................................................................................
4...................................................................................................................
……….............………………….
Podpis(y) osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

tel. (089) 752 05 20
faks (089) 752 05 31
www.ketrzyn.com.pl
umketrzyn@ketrzyn.com.pl

