Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1
OFERTA
(Wykonawca)

Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia nr RR/8/2018 w trybie rozeznania rynku
na dostawę plecaków w ramach projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

Cena brutto
Przedmiot
zamówienia

Parametry techniczne
Za 1 szt.

Za całość

RAZEM
Projekt „WSKAZÓWKI ŻYCIA W ŚWIETLICACH CARITAS” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
a realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
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UWAGA: W przypadku oferty składanej przez firmę, cena brutto obejmuje obowiązujący
podatek VAT.
2.

Oświadczam, 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.).

3.

Okres związania ofertą: 30 dni

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

Wykaz załączników:
1. …………………………….
2. ……………………………..
3. ……………………………..
4. ………………………………
5. ……………………………..
6. …………………………….
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