Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 17/2019/NFOŚiGW
…............................., dnia …............................
FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
DANE WYKONAWCY: ………………….
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 17/2019/NFOŚiGW z dnia 22 sierpnia 2019
roku w postępowaniu na zapewnienie usługi polegającej na: Organizacji i
przeprowadzeniu dwudniowych warsztatów międzynarodowych dla
Animatorów i Wolontariuszy Caritas w ramach projektu „Ekologia integralna
encykliki „Laudato Si’” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”
współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr
5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja Ekologiczna”
1. Oferuję wykonanie
osób/ekspertów:
Pozycja

Prowadzący 1 w
ramach ścieżki 1 Nasze Fundamenty
Prowadzący 2 w
ramach ścieżki 1 Nasze Fundamenty
Prowadzący 3 w
ramach ścieżki 2 Nasze Potencjały
Prowadzący 4 w
ramach ścieżki 3 Nasze Wspólnoty

przedmiotu zamówienia przy udziale następujących

Proponowana osoba
(imię i nazwisko)

Załączone dokumenty
potwierdzające
wymagane kompetencje
(TAK/NIE)

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie
Zakres

Cena

Noclegi dla 15 uczestników (w tym osoby
prowadzące) - 2 noce.
Wyżywienie dla 15 uczestników (w tym osoby
prowadzące) - 2 dni wg harmonogramu.
Tłumaczenie w toku trwania warsztatów (2 dni)
Dojazd 3 wykładowców zagranicznych (bilety
lotnicze)
Dojazd komunikacją publiczną dla 15 polskich
uczestników
4 osoby prowadzące zajęcia
Cena łączna
Słownie: …………………………………………….………………………….………….
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą cena powinna być
określona przy uwzględnieniu odpowiedniej stawki podatku VAT.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zakresem zadań w usłudze polegającej na:
Organizacja i przeprowadzenie Organizacji i przeprowadzeniu dwudniowych
warsztatów międzynarodowych dla Animatorów i Wolontariuszy Caritas
w ramach projektu pn. Ekologia integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu
Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją postępowania i uzyskałem
wszelkie informacje niezbędne dla przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że w podanej powyżej cenie zawarte zostały wszystkie koszty
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, oraz że
oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.)
6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą 30 dni od daty
złożenia oferty.
8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty
są:

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3) Dokumentacja potwierdzająca spełnienie poszczególnych wymagań zapytania
ofertowego.

................................, dnia …........................................
...............................................................................
podpis osoby uprawnionej (pieczęć Wykonawcy)
w imieniu Wykonawcy

