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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy. 
 

 

 

         …………………………… 
Miejscowość i data 

 

Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa ………………………….. 

Adres …………………………... 

………………………………….. 

Tel…………………………….... 

Email…………………………... 

NIP……………………………... 

 

 

 

 

Oferta dla Miasta Konina 

na realizacji indywidualnych usług doradczych dla przedsiębiorców  

z obszaru rewitalizacji „Starówka” w ramach projektu pn.”Rewitalizacja konińskiej 

Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz  

z modelowym pilotażem”. 

 

  

1. Cena ofertowa brutto………………PLN, w tym: 

Cena  ofertowa  netto…………. PLN,  

Podatek VAT ……………PLN. 

 

2. Liczba przeprowadzonych indywidualnych godzin doradztwa z zakresu prowadzenia 

działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem firm/przedsiębiorstw w ciągu 

ostatnich trzech lat - ……… godzin (powyżej 120 godzin wymaganych na potwierdzenie 

spełniania warunku posiadania doświadczenia). 

Jako potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie, które 

potwierdzą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za okres prowadzenia działalności), zrealizowałem usługi polegające na wykonaniu 

indywidualnych usług doradczych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej związanych  

z funkcjonowaniem firmy/przedsiębiorstwa powyżej 120 godzin wymaganych na potwierdzenie spełniania 

warunku posiadania doświadczenia 
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Wykaz zrealizowanych usług powyżej godzin wymaganych na potwierdzenie 

spełniania warunku posiadania doświadczenia 

Lp. 
Nazwa przeprowadzonego 

doradztwa 

Liczba 

przeprowadzonych 

godzin doradztwa 

Okres realizacji 

przeprowadzonego 

doradztwa,  

od mm-rrrr do mm-rrrr  

    

    

    

    

    

    

 

Oświadczam, iż: 

 zawarte w wykazie usługi doradcze zostały zrealizowane z należytą  starannością, odbiorcy 

ww. usług nie wnieśli uwag do ich wykonania; 

 informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

Jeżeli Wykonawca nie wykaże w niniejszym załączniku usług podlegających ocenie w tym 

kryterium, oferta otrzyma 0 pkt w ramach niniejszego kryterium, bez możliwości uzupełnienia 

ponad w/w wykazu w zakresie oceny w tym kryterium.   

 

Oświadczam, że zapoznałam/em* (niepotrzebne skreślić*) się z treścią zapytania ofertowego i nie 

wnoszę  zastrzeżeń do jego treści oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.  

 

Oświadczam, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty przygotowania i realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

Oświadczam, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 

związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.  

Termin związania ofertą – 60 dni, licząc od upływu terminu składania oferty. 

 

 

 
         …………………….……… 
           Podpis osoby upoważnionej  

                                                                                                                                                        do reprezentacji 
 


