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FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz 

opracowanie strategii wzorniczej dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 

"STYL" IRENA I RYSZARD KONDRACZUK SPÓŁKA JAWNA  w ramach projektu pt. 

„Wzornictwo - szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwa STYL”, ubiegającego się 

o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś 

Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I 

Etap: 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w cenie:  

Netto:   …………………………………………………………. 

2. Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje związane z przedmiotem 

zamówienia, niezbędne do złożenia niniejszej oferty oraz nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia znajduje się w naszym obszarze 

aktywności i że posiadamy odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne, ekonomiczne i 

finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że posiadamy odpowiedni potencjał, niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że nie wszczęto wobec nas postępowania likwidacyjnego ani nie 

ogłoszono upadłości. 

7. Oświadczamy, że nie posiadamy żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego 

tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.  

8. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Oferentem a Zamawiającym, polegające na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 



 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy,  

w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

9. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego 

samodzielnie zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie 

z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu Działania 1.4 Wzór na 

konkurencję Etap I POPW. 

10. Zobowiązujemy się do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z 

Zamawiającym. 

11. Zobowiązujemy się do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych 

przez PARP. 

12. Zobowiązujemy się do udziału naszego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu 

Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem 

konkursu do Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap POPW. 

13. Wyrażamy zgodę na zawarcie umowy warunkowej obowiązującej jedynie w 

przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania 1.4 Wzór na 

konkurencję I Etap POPW. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

do reprezentacji Oferenta 

 


