
 

   

 

ZAŁĄCZNIK 1 
 

..............................................................  
                 (nazwa Wykonawcy/pieczęć) 
 

Tel. Wykonawcy: ……….……………….................... 

Fax  Wykonawcy: ………………………....................  

e-mail  Wykonawcy: …………………….................. 

………………………………….............................................................................. 

                        osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY 

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 

Biuro Związku 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na „Wsparcie eksperckie i doradztwo specjalistyczne dla przedsięwzięcia 

Tripolis" składamy następującą ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami zapytania 
ofertowego: 

 
1) ………………………………......... zł netto (słownie: …………………………………………………………………… zł …./100), 

2) ………………………………......... zł brutto (słownie: …………………………………………………………………. zł …./100). 

     podatek VAT ………………………………………….....zł   …../100. 

2. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 6  lat opracowaliśmy studia wykonalności lub ich aktualizację dla ……… 

(podać ilość) Projektów o wartości minimum 10 mln zł/każdy z dofinansowaniem ze środków UE w ramach 

regionalnych lub krajowych programów operacyjnych, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez 

instytucje udzielające wsparcia na etapie oceny merytorycznej/oceny wykonalności lub innej adekwatnej 

oceny potwierdzającej poprawność opracowanej dokumentacji. 

(W celu potwierdzenia niniejszego warunku należy przedstawić dokumenty potwierdzające pozytywną 

weryfikację instytucji udzielającej wsparcia na etapie oceny merytorycznej/oceny wykonalności lub innej 

adekwatnej oceny potwierdzającej poprawność opracowanych studiów wykonalności, a w przypadku aktualizacji 

studium wykonalności należy przedstawić dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie) 

Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymagane jest wykazaniem się opracowaniem studium 

wykonalności lub ich aktualizacji dla 2 projektów. Większa ilość projektów będzie punktowana w ramach 

kryterium ofert – doświadczenie Wykonawcy. 

3. Oświadczamy, iż posiadamy osoby, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia, z następującym 

doświadczeniem: 



 

   

 

3.1. minimum 1 osobę posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 6 lat 

studium wykonalności lub jego aktualizacji dla minimum 2 Projektów  o wartości minimum 10 mln 

zł/każdy, z dofinansowaniem ze  środków UE w ramach regionalnych lub krajowych programów 

operacyjnych, (w tym minimum jeden realizowany w partnerstwie podmiotów publicznych i 

prywatnych) które zostały pozytywnie zweryfikowane przez instytucje udzielające wsparcia na etapie 

oceny merytorycznej/oceny wykonalności lub innej adekwatnej oceny potwierdzającej poprawność 

opracowanej dokumentacji, 

(W celu potwierdzenia niniejszego warunku należy złożyć dowody, potwierdzające, iż wskazana osoba wykonała 

wymagane studia wykonalności lub ich aktualizacje oraz należy przedstawić dla wykonanych studiów 

wykonalności dokumenty potwierdzające pozytywną weryfikację instytucji udzielającej wsparcia na etapie oceny 

merytorycznej/oceny wykonalności lub innej adekwatnej oceny potwierdzającej poprawność opracowanej 

dokumentacji, a w przypadku wykonania aktualizacji studium wykonalności należy przedstawić dowody 

potwierdzające, że usługa została wykonana należycie.) 

4. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie do 23.12.2016 r.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz, że spełniamy wymogi 

określone w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczamy, iż ponosimy wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia. Ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie błędy w przedmiocie 

zamówienia i zobowiązujemy się do ich niezwłocznego usunięcia bez dodatkowego wynagrodzenia w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Płatność z tytułu wykonania zamówienia będzie realizowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.  

Podstawę wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół odbioru. 

8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

9. Zobowiązujemy się do podpisania umowy o treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą przez 90 dni od terminu składania Ofert. 
11. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty*: 

11.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ,  

11.2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. , 

11.3. ........................................................................................................................................................ . 

....................................................... 
                   (miejscowość, data) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

*(czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych /łącznie/ do 

składania oświadczeń woli w  imieniu wykonawcy) 

*(czytelny podpis pełnomocnika - jeżeli został ustanowiony przez 

mocodawców) 


