Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wzór Formularza oferty cenowej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w
Zamościu
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość

„Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe” /finansowanego ze środków EFS/w semestrze zimowym roku
akademickiego 2010/2011” – grupa rzeszowska/zamojska* (*niepotrzebne skreślić)
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko:
.........................................................................................
..............................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy/adres zamieszkania: Ulica ....................................... nr domu .....
kod ..................... miejscowość ...........................................................
powiat ................................. województwo ........................................
tel.: .....................................

fax: .................................

REGON:................................
Oferuje:

NIP: ................................

1. cena za jeden dzień wyżywienia /poczęstunku/ na 1 uczestnika: netto ............ Vat ............brutto ...........
2. cena za 1 godzinę wynajmu sali wykładowej, netto ............ Vat ............brutto ...........
3. cena za 1 godzinę wynajmu sali ćwiczeniowej/językowej/, netto ............ Vat ............brutto ...........

1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).
2. Wykonawca oświadcza, że zapewni obsługę uczestników i konieczny sprzęt.
3. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. (* niepotrzebne skreślić)
4. W przypadku wygrania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
6. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń,
dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez Zamawiającego
lub jego upoważnionych przedstawicieli.
7. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i
nazwisko, telefon) .................................................
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................................................................................
Dnia .....................

.............................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

