PROJEKT „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC” /„BERUFSORIENTIERUNG OHNE GRENZEN”

……………………..………., dnia…………..
(miejscowość)

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra
Oferta Wykonawcy
w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze z dnia 17.07.2018r.
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................................................................................................
Adres/siedziba Wykonawcy: …......................................................................................................................................................................................................
Telefon, fax., e-mail Wykonawcy: …..............................................................................................................................................................................................

Cena w PLN
Lp.

Przedmiot zamówienia /parametry

Jednostka
miary

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

VAT

Wartość Brutto

na potrzeby konferencji promującej edukację zawodową
1

Projekt graficzny publikacji
przygotowany na podstawie
dostarczonych materiałów - treści od
eksperta, partnerów projektu, zdjęcia

usługa

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020./ Projekt wird durch die Europäische Union
aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020

PROJEKT „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC” /„BERUFSORIENTIERUNG OHNE GRENZEN”
2
3

Korekta redakcyjna publikacji sprawdzenie poprawności językowej
Wykonanie zdjęć na potrzeby publikacji

usługa

1

usługa

1

Druk publikacji
4

szt.

5000

Ponadto niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
− zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi,
− zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,
− oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
− posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
− posiadam(y) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
− znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,
− uważamy(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni,
− na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w ofercie, wszystkie
informacje są zgodne z prawdą.

…………........................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)
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