Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr U/RA-TL-Z-PU/37

..............................................
Miejscowość, data

Uniwersytet Zielonogórski
w Zielonej Górze

OFERTA
Ja/My, niżej podpisany/i
..................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (nazwa/firma): .............................................................
.................................................................................................................................................................
adres: ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
REGON: ................................... NIP/PESEL: ………..…………..… KRS/CEiDG: ..................................
(w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich)

DANE DO KORESPONDENCJI:
Adres: ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Osoba (imię i nazwisko): ................................................... nr tel. ................................................
adres e-mail: ...........................................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do zapytania ofertowego nr _____ na przygotowanie i przeprowadzenie
zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Pompy ciepła:
1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego wraz z załącznikami,
jak również jego modyfikacjami i wyjaśnieniami do niego, za:

KWOTĘ OGÓŁEM BRUTTO:

............................................................................................... PLN

(SŁOWNIE: ....................................................................................................................PLN)

.........................................................................................................................
P O D P I S
W Y K O N A W C Y
Tytuł projektu:
Nr umowy:
Program Operacyjny
Oś priorytetowa III
Działania 3.1.
Beneficjent:

Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców
POWR.03.01.00-00.00-K394/16-00 z dnia 05 stycznia 2017 r.
Wiedza Edukacja Rozwój
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
NIP: 973 07 13 421
REGON: 977924147
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W tym:

Poz.

Przedmiot zamówienia

1

1.

2

Merytoryczne przygotowanie i
przeprowadzenie warsztatów pn.
Pompy ciepła

Jedn.
miary

Cena jedn.
brutto
[PLN]

Wartość brutto

3

4

5

6

64

godzina
dydaktyczna

Liczba

(liczba godz. x cena
jedn. brutto) [PLN]

Kwota wskazana w pkt.1. zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym: koszt przedmiotu zamówienia, koszt materiałów
i urządzeń, koszt przygotowania dokumentacji, koszt materiałów własnych i opracowań
wykładowców, koszty osobowe, koszt ew. odpraw celnych, podatki (w tym VAT), ZUS pracodawcy
(jeśli dotyczy), koszt ewentualnej inflacji, inne koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.
2. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy 30 czerwca 2019 roku.
3. Termin związania ofertą: 30 dni.
4. Wymagany minimalny termin płatności: w ciągu 21 dni licząc od dnia otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.
5. Warunki płatności: przelew.
6. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zostanie powierzone następującym
podwykonawcom:
a) ......................................................................................................................................................
b) ......................................................................................................................................................
(jeżeli potrzebna jest większa ilość miejsca można do oferty dołożyć dodatkową stronę)

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne postanowienia umowy zostały przez
nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnie z tymi postanowieniami i na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
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9. Oświadczamy, że następujące dokumenty/informacje, będące częścią oferty są tajne i nie mogą
być ujawnione: …………………………………………………………………………….………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………............................................
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ..........................................
2) ..........................................
3) ..........................................
4) ..........................................
5) .........................................etc.
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