Załącznik nr 1
......................................................
......................................................
(nazwa, adres i telefon firmy)

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia: wybór Wykonawcy, którego zadaniem będzie wykonanie
uproszczonych audytów energetycznych stanowiących jeden z elementów wniosków o Grant
w ramach realizacji projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację
systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w oparciu o metodologię wskazaną przez
Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz zapewnienie rzetelności, niezależności
i bezstronności przy świadczeniu w/w usługi.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr 3.3.1 –
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Ja (imię i nazwisko)..............................................................................................................,
niżej podpisany/a, posiadając umocowanie prawne do podpisywania oświadczeń woli w
imieniu firmy:
.....................................................................................................................................
NIP ................................ tel. ................................................. e-mail: ......................................
oświadczam, że wykonam powyższą usługę w kwocie*:
Brutto

PLN

Netto

PLN

VAT

PLN

Słownie brutto

PLN

* należy wskazać cenę jednostkową za pojedynczy audyt

Oświadczam, iż w sytuacji stwierdzenia na etapie wstępnej oceny (pkt. 5 c Zapytania
ofertowego), iż Grantobiorca nie spełnia warunków udziału w konkursie, pobrana będzie
jedynie opłata za weryfikację danych w wysokości:

Brutto

PLN

Netto

PLN

Oświadczam/y, że niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Do oferty załączam:
- ............................................................
- ............................................................
- ............................................................
Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Ponadto:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania czynności lub działalności opisanej w zapytaniu
ofertowym, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają
wykształcenie wyższe/ podyplomowe z kierunków technicznych lub ekonomicznych.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem zadania określonym w zapytaniu
ofertowym.
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, konieczne do przygotowania
niniejszej oferty i wykonania zadania oraz, że wyceniliśmy wszystkie niezbędne prace do
prawidłowego wykonania zadania oraz zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie
niezbędne koszty do prawidłowego wykonania zadania.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Zobowiązujemy się wykonać zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu
zamówienia.
7. Nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych między zamawiającym
i wykonawcą.
8. Zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

data, miejscowość .................................................................................
podpis osoby upoważnionej .................................................................................

