Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

................................................

.......................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OFERTA
Nazwa Wykonawcy
..........................................................................................................................................................
Adres, siedziba albo adres zamieszkania Wykonawcy:
..........................................................................................................................................................
NIP ............................................................... REGON ...............................................................
Telefon .........................................................
Fax ......................................................................
e-mail: ..........................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia czterech końcowych
audytów zewnętrznych dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: …………………………………………………………………… zł
Słownie: …………………………......………………………………………...…………...…………...
………………………………………………………………………......……………………….. zł brutto

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia ofert, opisem przedmiotu
zamówienia, projektem umowy oraz aktualnymi Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi
standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że usługę przeprowadzenia audytu stanowiącą przedmiot zamówienia
wykonamy do dnia 03.12.2015 r.
4. Usługę objętą zamówieniem wykonamy własnymi siłami* / z udziałem Podwykonawców.*
5. Następujące części zamówienia powierzymy do wykonania Podwykonawcom:
4.1. ..................................................................................................................................................
4.2. ..................................................................................................................................................
4.3. ..................................................................................................................................................
4.4. ..................................................................................................................................................
6. Oświadczamy, że za oferowaną cenę ryczałtową osiągniemy efekt rzeczowy w postaci
przeprowadzenia audytu i nie będzie nam przysługiwała zmiana wynagrodzenia ryczałtowego,
w szczególności z tytułu, iż nie przewidzieliśmy wszystkich czynności niezbędnych do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, składających się na usługi audytu
nieuwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczamy, że cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz, że
przewidzieliśmy wszystkie okoliczności, które maja wpływ na cenę zamówienia.
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8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy będącej załącznikiem do
zaproszenia i akceptujemy ją bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .........
do ........... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania.
10.
Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony
Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………….
Do niniejszej oferty załączamy wymagane w zaproszeniu dokumenty:
1. ……………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………………………………..
10. …………………………………………………………………………………………………….
11. …………………………………………………………………………………………………….
12. …………………………………………………………………………………………………….
13. …………………………………………………………………………………………………….
14. …………………………………………………………………………………………………….
15. …………………………………………………………………………………………………….
Oferta została złożona na .......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do
nr ..........

..............................................
( miejscowość i data )

.............................................................
(podpisy osób uprawnionych do składania
woli w imieniu Wykonawcy )
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