Załącznik nr 1
………………………………………………
pieczęć Oferenta

FORMULARZ OFERTY
1. Przetarg obejmujący oddanie w najem do dnia 31.12.2019 r. pomieszczeń wraz z
infrastrukturą w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle powstałych w
ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych
Technologii Wytwarzania - powiat jasielski” w celu prowadzenia działalności
szkoleniowej (zwane dalej postępowaniem przetargowym).
Nazwa i adres, NIP Oferenta: …............................................................................................
Tel., Fax:….............................................................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................
Osoba do kontaktu: ................................................................................................................
2. W postępowaniu przetargowym oferuję/my:
- stawka jednostkowa brutto za jedną godzinę zegarową wynajmu pomieszczeń
wynosząca:
……………………………..………………….……………………………..................... zł
(słownie złotych: ……………………..….………………………………….……………..),
3. Oświadczam/y, że nie oferowaliśmy, ani nie dawaliśmy żadnych korzyści majątkowych w
celu wpłynięcia na postępowanie przetargowe, ani że wynik takiego postępowania nie
został osiągnięty w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie jest
nam wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Oferentami,
które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie przetargowe i jego wynik.
4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych
tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.
5. Oświadczam/y, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
FORMULARZU OFERTOWYM i jego załącznikach są kompletne, prawdziwe i
dokładne w każdym szczególe.
6. Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w niniejszym przetargu.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
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8. Upoważnione do reprezentowania Oferenta są następujące osoby:
…...…………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................
Upoważnienie dla w/w osób wynika z dokumentów:
……………………………………………………………………………………………..,
..............................................................................................................................................
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………
2) …………………………………
3) …………………………………
4) …………………………………
5) ...................................................
10. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami i dokumentami składamy na ……… kolejno
ponumerowanych stronach.

…………………………………………………….
Data oraz podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Oferenta
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