ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA
FORMULARZ
OFERTY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OFERTA

Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o.
Łódź
ul. Pomorska 106a

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w
wieku do lat 3 w Projekcie pn. „W krainie malucha – program wspierający powrót na rynek pracy
pracowników firmy Infosys, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” realizowanym przez Centrum
Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014
– 2020.

JA NIŻEJ PODPISANA/PODPISANY
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
działając w swoim imieniu
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(nazwisko i imię, dokładny adres Wykonawcy)
SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie warunkami określonymi w
zaproszeniu do złożenia oferty.
1. OŚWIADCZAM, że zapoznała/zapoznałem się z Warunkami określonymi w zaproszeniu do
złożenia oferty i uznaję się za związaną/związanego określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.
2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia:
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Usługa prowadzenia zajęć dodatkowych/specjalistycznych dla dzieci w wieku do lat 3
za cenę brutto _____________________________________________________________ złotych ,
(słownie) złotych:__________________________________________________________________

Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować cały przedmiot zamówienia zgodny z
opisem w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. ZOBOWIAZUJĘ SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do
złożenia oferty.
5. AKCEPTUJĘ warunki płatności określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu do złożenia
oferty.
6. OSWIADCZAM, iż -za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr
od ____ do ____ -niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
7. OSWIADCZAM, że zapoznałam/zapoznałem się z Istotnymi dla Stron postanowieniami
umowy, określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty i zobowiązuję się, w przypadku
wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres: ________________________________________tel. ___________ fax
__________________ e-mail: ________________________
9. OFERTĘ niniejsza składam na ______ stronach.
10. ZAŁACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralna cześć są:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ____ stronach:
-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
-_______________________________________________________________________
-_______________________________________________________________________
-_______________________________________________________________________
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-_______________________________________________________________________
__________________ dnia __ __ 20

roku

niepotrzebne skreślić
_____________________________
(podpis Wykonawcy)
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