Załącznik nr 3 do siwz
OFERTA
Do przetargu nieograniczonego nr ZP 15/2012/CES na wykonanie zamówienia pn:
Doradztwo grupowe dla 96 osób zakładających i przystępujących do spółdzielni
socjalnych.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
2. WYKONAWCA:
Pełna dokładna nazwa
wykonawcy/
Imię i nazwisko
siedziba
Dokładny adres
REGON
NIP
tel
fax
e-mail
Adres do korespondencji
Osoba do kontaktów
Imię i nazwisko, tel.
3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że:
- akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamówienia,
- gwarantuję(my) wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ
- za cenę jak niżej:
................... zł brutto
słownie: .................................................................... złotych brutto.
Data ………………………..

Data ………………………..

Strona

1

podpis/podpisy ……………….

4. Zobowiązuję /my się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w siwz.
5. Oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a także, że cena ta nie ulegnie zmianie
przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz w okresie realizacji umowy.
6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, w szczególności
zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7. Uważam/my za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Zamówienie zrealizuję/my sam-i / przy udziale podwykonawców*.
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
.............................
(zakres dla podwykonawców można wpisać jak wyżej lub sporządzić jako załącznik
i wymienić w pkt 9).
stronach,

oraz
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Ofertę niniejszą składam/my na ....
kolejno ponumerowanych
dołączam/my do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
- .........
- ........
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