Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy /ów
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
siedziba Wykonawcy/ów
....................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy/ów ...............................................................................................................................
nr tel. i faksu ..............................................................................................................................................
Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, tel: 41-248 03 70, fax: 41-248 03 70, www.arl.ostrowiec.pl, arl@arl.ostrowiec.pl
zamówienie
pn.:
„UMIEJĘTNOŚCI
DROGĄ
DO
SUKCESU”
–
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego
na
lata
2014-2020
Oś
8
–
Rozwój
edukacji
i
aktywne
społeczeństwo,
Poddziałanie
8.5.3
Edukacja
formalna
i
pozaformalna
osób
dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Za łączną kwotę brutto: ...................................................................................... zł
słownie…............................................................................................................ zł w tym łączna kwota
netto: ................................................................................................................... zł
słownie….............................................................................................................zł kwota przeszkolenia
jednej osoby brutto: ............................................................................................. zł
słownie…............................................................................................................ zł kwota przeszkolenia
jednej osoby netto:............................................................................................... zł słownie zł
1. Zamówienie wykonamy zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego harmonogramem
w okresie od …………… – ………………….. na zasadach i warunkach szczegółowo opisanych
w Zaproszeniu do składania ofert.
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia zgodnie z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
5. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

…............................................
(miejscowość, data)
…………………………………………………………..
(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych
lub upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PODATKAMI I OPŁATAMI

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Numer tel./ fax............................................................................................................................................
Przystępując do postępowania
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „UMIEJĘTNOŚCI
DROGĄ DO SUKCESU” –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
oświadczam, co następuje:
nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń.

…….……....
(miejscowość i data)

.…………………….……………………
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
WYKAZ USŁUG
Nazwa Wykonawcy:...................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ....................................................................................................................................
Numer tel./ fax:...........................................................................................................................................
e-mail:.........................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „UMIEJĘTNOŚCI
DROGĄ DO SUKCESU” –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
oświadczam, co następuje:
WYKAZ USŁUG
Przedmiot
usługi:

Wartość usługi (brutto):

Data wykonania:

Podmiot, na rzecz
którego usługa
została
wykonana:

UWAGI1:

1.
2.
3.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…….……....
(miejscowość i data)

.…………………….……………………
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum), wypełnia każdy Wykonawca z osobna
*niepotrzebne skreślić
1

załączyć dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
WYKAZ OSÓB
Nazwa Wykonawcy:...................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ....................................................................................................................................
Numer tel./ fax:...........................................................................................................................................
e-mail:.........................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „UMIEJĘTNOŚCI
DROGĄ DO SUKCESU” –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
oświadczam, co następuje:
WYKAZ OSÓB
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Doświadczenie (podać tytuł
Trener szkolenia
szkolenia / kursu, datę jego
Sposób
teoretycznego i
Kwalifikacje:
wykonania, podmiot na
dysponowania UWAGI:
praktycznego:
rzecz, którego usługę
osobą:
wykonano):
1.
2.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…….……....
(miejscowość i data)

.…………………….……………………
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum), wypełnia każdy Wykonawca z osobna
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI/
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015, poz. 184 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy:...................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ....................................................................................................................................
Numer tel./ fax:...........................................................................................................................................
e-mail:.........................................................................................................................................................

Przystępując do postępowania
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „UMIEJĘTNOŚCI
DROGĄ DO SUKCESU” –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
oświadczam, co następuje:
oświadczam, że:
1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o Ochronie konkurencji
i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2015, poz. 184 z późn. zm.) z wykonawcami
składającymi ofertę*;
2) należymy wraz z wykonawcą, który złożył ofertę .............................................................,
(dane wykonawcy)
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o Ochronie konkurencji i konsumentów z dnia
16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2015, poz. 184 z późn. zm.)*;
*Nie podlegamy jednak wykluczeniu w trybie art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. ponieważ istniejące w grupie
kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na dowód czego składamy w ofercie listy podmiotów
należących do grupy kapitałowej w skład której wchodzimy wraz z wyjaśnieniem dlaczego nasza
przynależność do grupy kapitałowej nie narusza przepisów o ochronie konkurencji
w przedmiotowym postępowaniu*.

Lista podmiotów wraz z wyjaśnieniami:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
itd.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…….……....
(miejscowość i data)

.…………………….……………………
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum), wypełnia każdy Wykonawca z osobna
*niepotrzebne skreślić

