SZP-26-4/2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 27.10.2017

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

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

pieczęć firmy

miejscowość, data

Formularz ofertowy
Dotyczy: Usługa doradztwa prawnego w ramach realizacji zadania: Nowa jakość Teatruprzebudowa i modernizacja Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Nazwa Wykonawcy:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

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

Adres(y) siedziby Wykonawcy(ów)

NIP …..................................................

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
tel. .........................................................

fax .........................................................

e- mail: ………......................................
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Str. 1
Tytuł Projektu: Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i
edukacyjne.
Nr Projektu: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020;
Oś priorytetowa 08 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura

I. OFERTA
1. Na podstawie warunków zamówienia, zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
podejmujemy się wykonania zakresu prac będących przedmiotem niniejszego zapytanie
ofertowego:
cena ryczałtowa bez VAT
(netto) za 1 godzinę usługi
prawnej:

Słownie:

podatek VAT ….%

Słownie:

cena ryczałtowa z VAT
(brutto) ofertowa za 1
godzinę usługi prawnej:

Słownie:

2. Oferuję dyspozycyjność w postaci czas osobistego stawiennictwa Wykonawcy w siedzibie
Zamawiającego od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia i zaistnienia takiej potrzeby o
wartości (* prosimy o zakreślenie tylko jednego wyboru znakiem X w kratce):

□ * max do 2 h
□ * między 2h a 5 h
□ * powyżej 5 godzin
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Tytuł Projektu: Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i
edukacyjne.
Nr Projektu: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020;
Oś priorytetowa 08 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura

3. Oferuję czas reakcji w postaci liczby godzin jaka upłynie od momentu zgłoszenia zapotrzebowania
na usługę, w sprawach pilnych, do chwili wykonania usługi, w ilości (* prosimy o zakreślenie tylko
jednego wyboru znakiem X w kratce):

□ * max do 4 h
□ * między 4h a 1 dniem (24h)
□ * powyżej 1 dnia
II. Wykaz usług i osób zgodnie z ust. 5 Zapytania ofertowego
1) zgodnie z ust. 5 pkt 1) Zapytania ofertowego

L.p

Nazwa podmiotu, na Przedmiot
rzecz którego usługa usługi
została wykonana

Wartość
Zakres
inwestycji
dat
budowlanej w umowy
PLN

Nazwa funduszu i
projektu z których
inwestycja
budowlana
jest/była
współfinansowana

2) Zgodnie z ust. 5 pkt 2) Zapytania ofertowego

L.p

Nazwa podmiotu, na Przedmiot usługi
rzecz którego usługa
została wykonana

Wartość sporu w Zakres dat umowy
PLN
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Tytuł Projektu: Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i
edukacyjne.
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3) Zgodnie z ust. 5 pkt 3) Zapytania ofertowego

L.p

Nazwa podmiotu, na Przedmiot
rzecz którego usługa usługi
została wykonana

Wartość zamówienia w Zakres dat umowy
PLN

4) Zgodnie z ust. 5 pkt.4) Zapytania ofertowego
a)

L.p

Dane osoby
spełniającej
wymagania:
imię i
nazwisko,
wykonywany
zawód

Okres
wykonywania
zawodu

Wykaz
wykonanych
przez osobę
usług
zgodnie z
warunkiem
w zapytaniu
ofertowym

Nazwa
Nazwa
Daty
podmiotu, zamówienia wykonania
na rzecz
publicznego usługi
którego
była
wykonana
usługa

b)
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L.p

Dane osoby
spełniającej
wymagania:
imię i
nazwisko,
wykonywany
zawód

Okres
wykonywania
zawodu

Wykaz
wykonanych
przez osobę
usług
zgodnie z
warunkiem
w zapytaniu
ofertowym

Nazwa
Nazwa
Daty
podmiotu, zamówienia wykonania
na rzecz
publicznego usługi
którego
była
wykonana
usługa

III. Oświadczenia
1) akceptujemy warunki zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
3) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia
oferty.

………………………………………
Podpis wykonawcy
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