Oferent:

Zamawiający:
Region Gdański NSZZ "Solidarność"
Wały Piastowskie 24;
80-855 Gdańsk
NIP 5830018150;
REGON 190392550

(nazwa i adres)

Formularz Ofertowy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/2/2018 na usługi zapewnienia noclegów
i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych w ramach projektu
„Wiem więcej – działam skutecznie” (POWR.02.16.00-00-0015/16-00; Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój), składam/składamy* niniejszą ofertę:

Lp.

Kategoria kosztu

Jednostka

Liczba
jednostek

Cena
jednostkowa
(brutto)

Całkowita wartość
(brutto)

Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal
szkoleniowych w maksymalnej odległości do 100 km od Gdańska
Koszt noclegu podczas
1. jednego szkolenia
wyjazdowego
Koszt wyżywienia podczas
2. jednego szkolenia
wyjazdowego
Koszt wynajęcia sali
3. szkoleniowej na jedno
szkolenie wyjazdowe
4.

nocleg

36

osobodzień

54

dzień

3

Proponowana lokalizacja
usługi
Łączny koszt jednego wyjazdu szkoleniowego (3 dni, 2 noclegi, 18 osób) =
1+2+3

Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:
1. Spełniam minimalne wymagania dotyczące oferenta wskazane w Zapytaniu ofertowym
2. Potwierdzam zapoznanie z przedmiotem oraz warunkami realizacji zamówienia, wskazanymi
w zapytaniu ofertowym
3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami art.
24 ustawy o zamówieniach publicznych
4. Nie jestem powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie
kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a oferentem, polegające w szczególności na:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu
państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5. Załączam dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wobec
oferenta

……………………………………………………..
podpis i pieczęć Oferenta
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