Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/ 22 /21/DWP

FORMULARZ OFERTY (należy wypełnić również załącznik nr 3a)
Nazwa wykonawcy :
.............................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy :
.............................................................................................................................................................................
tel ............................................ fax ...........................................
NIP ........................................

REGON ................................

adres e-mail ...............................................................

1.

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) na „Szkolenia
wprowadzające w zakresie stosowania metodyk zwinnych agile, scrum dostosowanych do
specyfiki Jednostek Samorządu Terytorialnego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w
zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz na zasadach określonych we wzorze
umowy za
Całkowitą cenę brutto (PLN)……………………………………………………………………..
w tym
Cena brutto za jednego uczestnika szkolenia (PLN) …………………………………………..

Przez całkowitą cenę brutto, służącą do porównania ofert, rozumie się cenę za przeprowadzenie usługi
szkoleniowej dla łącznej, maksymalnej ilości 240 osób.
UWAGA! Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy należność pieniężna wynikająca z niniejszej umowy na
żądanie Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, tj. rachunek nie widniejący
w wykazie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do właściwego Urzędu
Skarbowego.

2. Oświadczam/y, że jestem/ nie jestem małym / średnim przedsiębiorcą*).
3. Oświadczam/y, pod rygorem wykluczenia z postępowania, że wszystkie oświadczenia i informacje
zamieszczone w niniejszym FORMULARZU OFERTOWYM i jego załącznikach są kompletne,
prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

4. Przyjmuje do wiadomości, że protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Oświadczam/y, że do oferty nie zostały/ zostały dołączone dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA.*)

6. Oświadczam/y, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców/
następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*):
(Wykonawca wypełnia tabele - o ile dotyczy)
L.p.
Nazwa części zamówienia
1.
2.

1

Nazwy i adresy firm podwykonawców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/ 22 /21/DWP

*) wykreślić niewłaściwe

7. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich
badań mających na celu sprawdzenia wszystkich złożonych oświadczeń i innych dokumentów oraz do
wyjaśnienia wszelkich aspektów finansowych i technicznych. Dla tych celów upoważniam każdą osobę
publiczną, bank lub inny podmiot wymieniony w niniejszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji
uznanej przez zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i innych
dokumentów zawartych w przedłożonej przez Wykonawcę ofercie.

8. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres wymieniony w SWZ.
9. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty:
a) ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do zawarcia umowy na określonych w SWZ warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie:
..........................................................................................................................................
c) osobą wyznaczoną do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy
będzie:
....................................................................................................................................

10. Oświadczamy, że po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, zawiadomień związanych
z przedmiotowym postępowaniem, prześlemy Zamawiającemu potwierdzenie ich otrzymania na adres
Platformy https://marr.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”

11. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i formularze :
1/ Wykaz dodatkowego doświadczenia trenera/ szkoleniowca – Załącznik nr 3a do SWZ
2/ .....................................................................................
3/………………………………………………………………
4/…………………………………………………………………

12. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1 (str. 7 – Klauzula informacyjna).
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:
……………..............................................................................................
Data .................................

……….................................................................................................
( Podpis/y elektroniczne)
Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym

*) niepotrzebne skreślić

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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