ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Nazwa i adres Oferenta

OFERTA
DATA SPORZĄDZENIA: ………………
WAŻNA DO: …………………………….

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2017 r. firmy Szkłoland spółka z o.o. z siedzibą w
Gutkowo 52 B, 10-041 Olsztyn, niniejszym składam ofertę na przeprowadzenie usługi
indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.
•
•

•

Cena netto oferty wynosi ……………………………
(słownie) : ………………………………………………………..……………………………
Cena brutto oferty wynosi .………………….………
(słownie) : ……….……………………………………………………………………………
Liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia: …………….. ekspertów
spełniających kryteria wskazane w pkt. 3.3 zapytania ofertowego,
w tym liczba ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie wzornictwa:………
ekspertów.

Termin realizacji zamówienia:………………………………………………………………….
Oświadczenia:
1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym załącznikami, oraz przyjmuję/emy bez zastrzeżeń wymagania w nich zawarte.
3. Spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wyboru mojej / naszej oferty zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am/-liśmy konieczne
informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
6. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………………
podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Oświadczam, że nie jestem/-śmy powiązany/-a/-ni osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.

………………………………..
(miejscowość i data)

………….………………………………….
(pieczęć i podpis oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 3.
LISTA ZREALIZOWANYCH STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG)

Lp.

Nazwa audytowanej
firmy

Branża

Data i miejsce ,
zakres
przeprowadzonego
audytu

Osoba
przeprowadzająca
audyt

Rodzaj dokumentu
potwierdzającego
wykonanie usługi audytu,
uzyskanie efektu1

………………………………..
(miejscowość i data)

1

Link do strony internetowej, na której
można zapoznać się z wdrożonym
projektem, którego dotyczą referencje.

…………..………….…………………
(pieczęć i podpis oferenta)

wymaga się dołączenia kopii dokumentu potwierdzającego doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów/usług

ZAŁĄCZNIK NR 4.
LISTA ZREALIZOWANYCH STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG)-EKSPERCI
Lp.

Imię i nazwisko Eksperta2

Nazwa audytowanej firmy

Branża

……………………………..
(miejscowość i data)
2
3

Data i miejsce
przeprowadzonego
audytu

Rodzaj dokumentu potwierdzającego
wykonanie usługi audytu, , uzyskanie
efektu 3

………….…………………
(podpis)

Wymagane CV
wymaga się dołączenia kopii dokumentu potwierdzającego doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów/usług

Załącznik nr 5

…………………………….
Nazwa i adres oferenta

Oświadczenie

Będąc upoważnionym do reprezentacji ……………………………/nazwa wykonawcy/ oświadczam, że
prowadzę działalność gospodarczą i posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie
usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania
zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym
koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Załącznik nr 6

…………………………….
Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie

Będąc

upoważnionym

do

reprezentacji

……………………………………oświadczam,

że

przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz znajduje się w sytuacji finansowej i
organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Załącznik nr 7

…………………………….
Imię eksperta wykonawcy

List intencyjny o współpracy

Jako ekspert wskazany przez ……………………………. / nazwa firmy / do realizacji audytu
wzorniczego w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Program Operacyjny Polska Wschodnia
na rzecz ……………………………………. / nazwa Zamawiającego/ oświadczam, że rozpoczęte
zostały negocjacje prowadzące do zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług eksperckich w celu
realizacji przedsięwzięcia z zakresu przeprowadzenia audytu wzorniczego.

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

