
Załącznik nr 6. Wzór formularza ofertowego

OFERTA WSTĘPNA/OSTATECZNA

na

wykonanie Systemu Obsługi Grantów dla Programu oraz strony internetowej wraz z
utrzymaniem serwera, hostingiem i gwarancją, które prowadzone jest w ramach Programu
Równać Szanse realizowanego przez Fundację Civis Polonus. Program ma charakter
edukacyjno-oświatowy, a jego celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych w
zakresie wyrównywania szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i
małych miast (do 20.000 mieszkańców).

Dane Wykonawcy :

nazwa Wykonawcy:

forma prawna Wykonawcy:

adres Wykonawcy:

NIP

REGON

osoba do kontaktu

telefon do kontaktu

adres e-mail do kontaktu



Działając w imieniu wymienionego powyżej Partnera technologicznego składam ofertę na
realizację na rzecz Zamawiającego zadania1 nr…………………………… Oferta zostaje złożona
na podstawie zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

Oświadczam, że:

1. Zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi
przedmiotu zamówienia i akceptuję je bez zastrzeżeń.

2. zaproponowana szczegółowa kalkulacja oferowanego/oferowanych przeze mnie zadania/zadań i
pełna cena przedstawiona w ofercie (złożonej oddzielnie dla każdego oferowanego zadania)
stanowi całość kosztów za wykonanie zadeklarowanych zadań.

3. zaproponowane przeze mnie terminy realizacji oferowanego/oferowanych przeze mnie
zadania/zadań, opisane w załączniku d do niniejszej oferty (złożony oddzielnie dla każdego
oferowanego zadania), są w świetle mojej wiedzy realne i przeze mnie wykonalne.

4. akceptuję(emy) termin związania ofertą do 7 czerwca 2021 r.,

5. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści uzgodnionej z
Zamawiającym zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego.

…………………………………… ……………………………………

miejscowość, data podpis osoby/osób

uprawnionej do reprezentowania

1 w przypadku oferowania usługi na więcej niż jedno zadanie zdefiniowane w zapytaniu ofertowym z nr 1/2021 z dnia
10 maja 2021 r., proszę wpisać numery wszystkich zadań, na które Wykonawca przedkłada ofertę.



Kalkulacja ceny oferty z pokazaniem jej najważniejszych składowych. W przypadku ubiegania
się o więcej niż jedno zadanie proszę przedłożyć wycenę dla każdego zadania.

Dotyczy zadania nr …………………………………..

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Elementy składowe Wartość netto Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8



9

Ogółem:

…………………………………… ……………………………………

miejscowość, data podpis osoby/osób

uprawnionej do reprezentowania

Załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej oferty są:

a) Krótką prezentację Partnera technologicznego wraz z informacją o najważniejszych projektach o

podobnym poziomie trudności zrealizowanych w ostatnich trzech latach. W przypadku ubiegania się o
więcej niż jedną część zamówienia proszę przedłożyć prezentację dla każdej z części.

b) Informacje o specjalistach w tym grafikach, którzy będą zaangażowani w realizację zadania w

przypadku wyboru Partnera technologicznego. W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część
zamówienia proszę przedłożyć prezentację dla każdej z części.

c) Informacje o usługach wykonanych na rzecz sektora organizacji pozarządowych - załącznik

nieobowiązkowy.

d) Proponowany sposób realizacji zamówienia wraz z proponowanym harmonogramem uwzględniający
termin realizacji przedmiotu zapytania wynikający z zapytania. W przypadku ubiegania się o więcej niż
jedną część zamówienia proszę przedłożyć harmonogram dla każdej z części.

e) Oświadczenie Partnera technologicznego o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do
udziału w postępowaniu wskazujące konkretne usługi i podmioty na rzecz których zostały zrealizowane
oraz ich wartość (Wzór może .

f) Oświadczenie Partnera technologicznego o spełnianiu warunku znajdowania się sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu zamówienia.



Załącznik E.  Oświadczenie Partnera technologicznego o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia do udziału w postępowaniu wskazujące konkretne usługi i podmioty na rzecz których

zostały zrealizowane oraz ich wartość.

Dotyczy zadania nr …………………………………..

L.p
.

Nazwa
projektu,
nazwa
Zamawiające
go

Wartość
projektu

(wartość
w PLN)

Data
wykonania
usługi (od
…..do ……)

Opis musi potwierdzać spełnianie
warunku dotyczącego doświadczenia,
zgodnie z pkt. 7 zapytania ofertowego,

1.

2.

3.

Uwaga: Zamawiający ma prawo poprosić o przedłożenie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi
w postaci referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego
wykonywane były usługi.

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

miejscowość i data podpis osoby/osób

uprawnionej  do reprezentowania



Załącznik F. Oświadczenie Partnera technologicznego o spełnianiu warunku znajdowania się sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu
zamówienia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Partnera technologicznego)

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2021 o nazwie: wykonanie Systemu Obsługi Grantów dla
Programu oraz strony internetowej wraz z utrzymaniem serwera, hostingiem i gwarancją,
oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 7
Zapytania ofertowego: „Warunki udziału Partnera technologicznego w postępowaniu”, ppkt.: „Sytuacja
ekonomiczna i finansowa”

Oświadczam(y), iż ………………………………….[nazwa Partnera technologicznego]
………………………………. znajduje(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnej z wymaganiami
Zamawiającego i zapewniającej należyte wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Oświadczenie składam ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
w celu uzyskania korzyści majątkowych.

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

miejscowość i data podpis osoby/osób

uprawnionej do reprezentowania


