Znak: BPE.042.9.4-7.2012

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTY
.................................
pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy : .....................................................................................................................
Forma prowadzonej działalności : ...................................................................................................
Adres : .........................................................................................................................................
Województwo : ..............................................................................................................................
Tel / Fax / e-mail : .........................................................................................................................
NIP : ............................................................ REGON : ..................................................................
Bank / Nr konta : ............................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe w przedmiocie na: „Opracowanie graficzne i wydrukowanie ulotek do
projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i
Svetlego”: oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za:

Cenę netto.........................................zł (słownie ..............................................................................złotych)
Podatek VAT......................................zł (słownie ..............................................................................złotych)
Cenę brutto........................................zł (słownie ..............................................................................złotych)
w terminie ........ dni roboczych od dnia podpisania umowy, przy czym termin nie będzie dłuŜszy niŜ
do dnia 18.12.2012r.
Oświadczamy, Ŝe:
a) przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy/ się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego tj. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
b) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
c) zapoznałem/liśmy/ się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeŜeń
i nie wnoszę/imy/ do niego Ŝadnych zastrzeŜeń. zapoznaliśmy się,
d) zapoznałem/liśmy się z zasadą narodowości określoną przepisie art. 21 Rozporządzenia (WE)
nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy
ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) oraz zasadą
pochodzenia dostaw oraz materiałów określoną w przepisie art. 21 pkt 6 Rozporządzenia (WE) nr 1638/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie
ustanowienia Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz wymogami ustanowionymi
w Rozporządzeniu Rady (EWG) Kodeks Celny 2913/1992 z dnia 12 października 1992 r. w art. 23
Rozporządzenia.
e) oferowane materiały promocyjne zgodnie z zasadą pochodzenia pochodzą z obszaru kraju określonych
w art. 21 pkt 1 Rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października
2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa
f) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
g) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego projekt umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
na wyŜej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

h) nie znajduję/emy się w stanie upadłości lub likwidacji, moja/nasza działalność nie podlega nadzorowi
sądowemu, nie zawarłem/liśmy ugody z wierzycielami, nie zawiesiłem/liśmy działalności, nie toczy się wobec
mnie/nas postępowanie w wyŜej wymienionych sprawach lub nie znajduję/my się w podobnej sytuacji
wynikającej z podobnych procedur zgodnie z przepisami i uregulowaniami krajowymi;
i) nie zostałem/liśmy skazany/ni za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności prawomocną
decyzją właściwej instancji (od decyzji której nie ma odwołania);
j) nie zostałem/liśmy uznany/ni winnym powaŜnego naruszenia zasad prowadzenia działalności, jeśli istnieją
dowody pozwalające Beneficjentowi to uzasadnić;
k) wypełniłem/lismy swoje/ich zobowiązań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne lub
podatki zgodnie z przepisami państwa, w którym jestem/śmy zarejestrowany/ni lub państwa Beneficjenta lub
państwa, gdzie ma być realizowany kontrakt;
l) nie zostało wobec mnie/nas wydana prawomocna decyzja w sprawie oszustwa, korupcji, udziału w
organizacji przestępczej lub innej działalności niezgodnej z prawem na szkodę interesom finansowym
Wspólnoty;
ł) nie podlegam/my obecnie karze administracyjnej zgodnie z Artykułem 96(1) Rozporządzenia Finansowego
(BUDGET)/ Artykule 99 Rozporządzenia Finansowego (10. EFR).
m) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y/, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
n) Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1) ……………………………………………..
2) ……………………………………………..
3) …………………………………………….
4) ……………………………………………
5) ……………………………………………

................................., dn. .......................

.................................................................
(podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ych)

* niepotrzebne skreślić

