Załącznik nr 5 do Warunków zamówienia

FORMULARZ OFERTY

Oznaczenie Wykonawcy

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY:
EEIG “North Sea – Baltic Rail Freight
Corridor” EZIG
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Przeprowadzenie usługi
atestacyjnej polegającej na potwierdzeniu realności, prawidłowości zapisów księgowych
oraz kwalifikowalności kosztów w końcowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za
okres

01.01.2019

-

31.12.2020

w

ramach

projektu

CEF

nr

2014-EU-TM-0217-S

dofinansowanego ze środków instrumentu „Łącząc Europę”.
Ja/My niżej podpisany/ni
_______________________ - _______________
_______________________ - _______________
uprawniony/uprawnieni do jednoosobowej/łącznej reprezentacji
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(nazwa (firma), siedziba oraz dokładny adres Wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia)
Oświadczam/y, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią Warunków zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Oferujemy wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia za przeprowadzenie usługi
atestacyjnej ___________ złotych (słownie: __________) netto plus należny podatek VAT
____% w wysokości _________złotych (słownie: __________). Łączna cena w tym
zakresie wynosi ____________złotych (słownie: _____________) brutto, w tym:
Powyższa cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania Warunków Zamówienia oraz
obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
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prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia (tj. do dnia
04.06.2021), zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności
podatek od towarów i usług.
3. Nie

zamierzamy

powierzyć

podwykonawcom

realizacji

żadnej

części

zamówienia*/zamierzamy powierzyć podwykonawcom do realizacji następujące części
zamówienia: ___________________*.
4. Oświadczamy, że firma nasza zatrudnia …… (podać liczbę) osób posiadających
uprawnienia biegłego rewidenta.
5. Oświadczamy, że do realizacji Umowy delegujemy zespoły składające się z następującej
liczby konsultantów: …….
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Warunkach
Zamówienia tj. przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
________________________________________________________________________
8. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym wskazujemy:
__________________________
tel. ___________, e-mail ____________
9. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na _____ kolejno ponumerowanych
stronach.
10. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od __ do ___
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Pozostałe strony niniejszej oferty oraz załączników do niej są
jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. Oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta

_________________, dnia _____________________
___________________________________________
(podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i
Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia)
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