Formularz Oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe nr 5 /2018

FORMULARZ OFERTY
1. Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w
terminie od 22 do 27 czerwca 2018 roku.
Wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (Nr Wniosku o dofinansowanie POIR.03.03.03-18-0018/18)
Tytuł projektu: „Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy „ORZECH” szansą szerszej promocji własnej marki”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND.
2. Zamawiający:
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „ORZECH” Sp. zo.o.
ul. Rzeszowska 7,
36-100 Kolbuszowa
NIP 814-10-62-734
Strona internetowa Zamawiającego: www.orzech.com.pl
Strona internetowa, na której Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
3. Nazwa i adres WYKONAWCY:
Pełna nazwa wykonawcy
Siedziba
Dokładny adres siedziby
REGON
NIP
Strona internetowa
Adres do korespondencji
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Tel
Fax
e-mail

Osoba uprawniona do kontaktów
Imię i nazwisko

Kryterium A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = maksymalnie 90 pkt.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w zapytaniu ofertowym za:

Cena brutto (zł)
Cena netto (zł)
w tym podatek VAT (zł)

Kryterium B. Usługa dodatkowa – udział w rozmowach b2b - 10 pkt.

Deklarujemy / Nie deklarujemy * usługi dodatkowej – udział w rozmowach b2b
*niepotrzebne skreślić

4. Oświadczam, że:
a) złożona oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym,
b) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
c) zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego uwag,
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d) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu
ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Deklaruję termin związania ofertą : 30 dni
6. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

.................................. dn.................................
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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