Załącznik nr 1 do sondażu cenowego
znak: RL.272.2.2020
Nazwa firmy Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………….
Siedziba Wykonawcy: kod pocztowy: ………………………….; miejscowość: ……………………………………….;
ulica ………………………………………; nr ……….........; województwo ……………………………………….............
REGON ...............................................; NIP ..........................................; Nr telefonu ………………………..............;
Nr fax………………………………, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję. Adres poczty
elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:………………...................................…….......

OFERTA
Powiat Ostródzki
z siedzibą w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14 – 100 Ostróda
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty z dnia ……………..r., celem udzielenia
zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych – nie stosuje się przepisów tej ustawy, na: przeprowadzenie audytu zewnętrznego
projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego
poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych” dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7:Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego, Poddziałanie 7.2.1: Usługi i aplikacje dla obywateli.

Oferuję wykonanie zamówienia w objętego zaproszeniem za cenę: ........................... zł brutto,
w tym ……….. % VAT (słownie: .........................................................................zł brutto).
1. Oświadczam (-y), że zobowiązuję (-my) się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy.
2. Oświadczam (-y), że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do
poniesienia celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią sondażu cenowego i nie wnoszę (-my)
zastrzeżeń oraz uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty.
4. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią Wytycznych dl Beneficjentów
dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013, wydanych przez Instytucję
Zarządzającą RPO WiM.
5. Oświadczam (-y), że spełniam (-y) wymogi dot. kwalifikacji wykonawcy audytu zewnętrznego
określone w (rozdziale 8 – Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu
zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i
Mazur na lata 2007-2013).
Podpisano:

………..……….., dnia ………………

……………………………………………
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
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