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Zalącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formu)arz ofertowy

Dane Wykonawcy:
Nazwa................................

Adres  .............,,,,, ® , , , 4 ,,,,......

Te[...........,,,®,,,,,,,,,.............

Email.................................

NIP....................................

Oferta dla Miasta Konina
na zakup

uslugi bieglego rewidenta

uniaF::uTp=j#:  H

Miejscowość i data

1. Warunki uczestnictwa w Dostei)owaniu

1.  Kopia kserokopii decyzji Krajowęj lzby Biegłych Rewidentów potwierdzająca wpisanie na

listę    podmiotów    uprawnionych    do   `badania    sprawozdania    finansowego:     Tak/Nie*

(niewlaściwe skreśHć)

2. Wykaz zrealizowanych sprawozdań finansowych

Lp. Nazwa badania/uslugi Nazwa podmiotu, d[a którego Okres trwania umowy,
wykonywana byla usluga w ramach, którejprzeprowadzonobadanie
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3. Oświadczenie o braku powiązań

unia"E.:.r.?p#.kst:  H

Oświadczam, że
®,®,,,,,,,,,,44,4,,,,,,,,,®,,,,,,,,.................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(pe]na nazwa i adres podmiotu)

Jestem/nie jestem* ( *niewłaściwe skreślić)

Powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

Przez  powiązania  osobowe  lub  kapitałowe  rozumie  się  wzajemnie  powiązania  pomiędzy

Zamawiającym    lub    osobami    upoważnionymi    do    zaciągania   zobowiązań    w    imieniu

Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu zamawiającego  czynności  związane

z  przygotowanie]n  i  przęprowadzeniem  procedury  wybory  Wykonawcy  a    Wykonawcą,

polegające w szczególności na:

1 )   Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

2)   Posiadaniu co najmniej  10% udziałów lub akcji

3)   Pełnieniu   fimkcji   członka   organu   nadzorczego   lub   zarządzającego,   prokurenta,

pełnomocnika

4)   Pozostawaniu w zwiążku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Podpis osoby upoważnionej
reprezentacji
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11. Oferta na zakui) uslugi bieglego rewidenta

uniaF.En:urs:p#::.k:  H

Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za całkowitą cenę ofćrtową

brutto  ..................., podatek VAT w wysokości ..............,  w tym:

-za sprawozdanie roczne za rok 2016  ........... brutto, w tym podatek vAT .... „ .............

- za sprawozdanie okresowe za rok 2017  ............ brutto, w tym podatek VAT ...................

-za sprawozdanie roczne za rok 2017  ........... brutto, w tym podatek vAT.. „ ...............

-za sprawozdanie końcowe  roku 2018  ............... brutto, w tym podatek VAT ..................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę   zastrzeżeń

do jego treści oraz przrimuję warunki w nim zawarte.

Oświadczam,    że   w   cenie   oferty   uwzględnione   zostały   wszystkie   koszty   wykonania

przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz

czynniki  związane z realizacją zamówienia i  obejmuje  cały zakres rzeczowy zamówienia -

jestkompletna.

Temin związania ofertą - 60 dri od dria otwarcia oferty.

Podpis osoby upoważnionej
do reprezentacj i


