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Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ,,Leoncin- rzeka i las mo1iwoci. Opracowanie programu rewitalizacji
Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjalu spoleczno - gospodarczego terenOw nadrzecznych oraz Puszczy
Kampinoskiej" wspOlfinansowanego ze grodk6w Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020

Zalqcznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
OFERENT

ZAMAWIAJCY

Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin

Nawi4zujc do zapytania do wziçcia udzialu w postçpowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie
zadania w postaci przygotowania kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata
2016-2020 oferuje zrealizowaé zamOwienie:
Zakwote brutto .......................................................
(Slownie ......................................................................................................................................)
w tym kwota podatku VAT ............% .........................................zi
(Slownie ......................................................................................................................................)

Na w/w kwotç skiada sic:
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2016 - 2020 wraz przeprowadzeniem
konsultacji spolecznych (kwota brutto: ................................... netto .....................)
Szko!enie dla 10 pracowników - wynagrodzenie trenera (2 dni po 8 godziny), materialy oraz catering
(kwota brutto ...........................netto ...................)
Organizacja konferencji otwierajcej i zamykajcej projekt - wynagrodzenie prelegentów ( 2
prelegentow na kazdej konferencji) (kwota brutto ...........................netto ...................)
Jednoczesnie owiadczamy, ie:
1) zapoznalimy sic opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzezeñ.
2) zdoby1imy konieczne informacje dotyczce realizacji zamówienia oraz przygotowania
i ziozenia oferty.
3) Czujemy sic zwiqzani ofert4 przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.
4) W przypadku wyboru naszej oferty zobowizujemy sic do zawarcia pisemnej umowy na
warunkach okrelonych we wzorze umowy, w terminie 1 0-ciu dni od daty otrzymania pisma
akceptujcego, lecz nie krótszym nit 5 dni, w miejscu wskazanym przez Zamawiajcego.
5) Uprzedzeni o odpowiedzia1noci karnej za falszywe zeznania (art. 233 kk) oznajmiamy, e
informacje sldadaj4ce sic na ofertç, zawarte na stronach ...........................stanowiq
tajemnicç przedsiçbiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczani nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogq byó ogOlnie udostcpniane.

I

6) Osob4 upowatnion4 do kontaktu z Zamawiajcym w przypadku udzielenia Nam zamówienia
jest:
Imiçi nazwisko.................................................................................................
Numertelefonu/fax. .......................................................................................................................
NazwaWykonawcy .....................................................................................................................
AdresWykonawcy.............................................................................................
Adrese-mail. ................................................................................................
Oferta zostala ziozona na ............kolejno ponumerowanych stronach - od strony nr ............do
strony ............
W skad oferty wchodzi ................za1czników.
.............dnia
(miej scowoe)

(pieczeó i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowi4zañ w imieniu firmy)
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Zatcznik nr 2

OSWIADCZENIE

Skadajc ofertç na:
,,Opracowanie Program Rewitalizacji Gminy Wsewo na lata 2016-2026" owiadczamy, ze
spethiamy warunki dotyczce:
1) posiadania uprawnieñ do wykonywania okreIonej dziaaInoci lub czynnoci, jezeli przepisy
prawa nakfadajcl obowiqzek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i dowiadczenia;
3) dysponowania
odpowiednim
do wykonania zamôwienia;

potencjaem

technicznym

oraz

osobami

*

zdolnymi

4) sytuacji ekonomicznej I finansowej.

d n ia
podpis osoby uprawnionej do sktaciania otwraciczed wall w imieniu Wyk000wcy

Fundusze

UniaEuropeJska

qt4zQ%w4$zeO
serce Poiski

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ,,Leoncin- rzeka i las mozliwoci. Opracowanie programu rewitalizacji
Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjahi spoleczno - gospodarczego terenOw nadrzecznych oraz Puszczy
Kampinoskiej" wspolfinansowanego ze §rodk6w Unii Europejskiej, w ramach Program Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020

Za1cznik nr 3

(piecztka firmowa wykonawcy)

(miejscowoé i data)

Wykaz uslug
Daly wykonania
Lp.
Przedmiot uslugi

Poczjtek

Zakoñczenie

(data)

(data)

Podmiot na rzecz
którego usluga
zostata
wykonana

Cena uslugi

1
2.
3.
ltd.

...................................................................
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy na zewntrz (wraz z imienn4 piecztkq)

Uwaga! Wykaz musi zawieraé wszystkie informacje niezbedne do oceny spelnienia przez
Wykonawce warunków opisanych w treci Zapytania

