Załącznik Nr 2
do Zapytania Ofertowego nr P/E/2/2015

OFERTA

(Wykonawca)
Caritas Diecezji Kieleckiej
Dom dla Niepełnosprawnych
w Piekoszowie
ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Działań informacyjno – promocyjnych w ramach
projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr 9/2012 pn."Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem
utworzenia lokali aktywizujących przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz
poprawa jakości świadczonych usług poprzez podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach
projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach
Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności
życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona
zdrowia, prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do
których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
1. Oferujemy:
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..za cenę łączną:
netto : ……………………….. zł (słownie: ……………..…………………………………. zł)
brutto: :……………………….. zł (słownie: ………………………………………………. zł)
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do ……………………………..
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
4. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i wszystkich załączników i nie wnosimy
w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy
umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie
zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania
ofertą.
5. Okres związania ofertą: 30 dni

1

Załącznik Nr 2
do Zapytania Ofertowego nr P/E/2/2015

Miejsce i data _ _ _ _
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załączniki:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..
5. …………………………………..
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