Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz Ofertowy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ewaluacji projektu w ramach którego realizowane
były zajęcia pn. „Service learning dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim” składam/y

niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia.
I. Dane Wykonawcy/Oferenta:
Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy: ..…………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………………………………………
Pesel (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………..
Regon (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………
Tel: …………………….., Faks: ………………………, E-mail: …………
II. Warunki oferty:
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym na kwotę ............…………. zł brutto
(słownie: .................................................................., złotych brutto).
III. Oświadczenia Wykonawcy/Oferenta:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V zapytania ofertowego.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Instytut
Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w przypadku wyboru oferty;
4. Oświadczam o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zleceniodawcą – wzór oświadczenia
– Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonego
postępowania.

IV. Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych ze Zleceniodawcą (podpisane
przez Wykonawcę).

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

……....................................................
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy

Ja/My niżej podpisany/a/i, działający w imieniu ……............................, odpowiadając na
zapytanie ofertowe Zamawiającego nr 1/SAN/2016, jednocześnie oświadczam, że reprezentowany
przeze mnie podmiot nie jest w żaden sposób powiązany osobowo lub kapitałowo z Uniwersytetem
Warszawskim lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Uniwersytetu
Warszawskiego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, tj:
1) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2) nie posiada co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

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

……....................................................
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

