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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 06/16/K 

 
 

……………………., dnia …………….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane oferenta: 

 

Nazwa firmy / Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia: 

 

  ………………………………………………………………….  

 

Adres:   ………………………………………………………………….. 

 

Tel./fax:  ………………………………………………………………….. 

 

NIP/ PESEL: ………………………………………………………………….. 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe 06/16/K z dnia 08.11.2016 r. dotyczące usług doradczych w zakresie 

przygotowania biznes planów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego/pomostowego ogłoszone przez 

Zamawiającego – CDG PRO Sp. z o.o. z siedzibą Świlcza 145b, składam ofertę następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapisach Zapytania ofertowego 

06/16/K za: 

Kryterium Opis  

CENA 

Realizacja usługi dla jednej osoby 

w wymiarze 1h (zł/h) – zgodnie z opisem 

Zapytania Ofertowego 06/16/K 

Cena brutto: ……………………. 

(słownie: …………………) 

ELASTYCZNOŚĆ 

Możliwość odwołania zaplanowanej na 

dany dzień (dzień n) godziny doradztwa 

w tym samym dniu (tj. w dniu n) – zgodnie 

z opisem Zapytania Ofertowego 06/16/K 

N - ………….. 

 



 

BIURO PROJEKTU:  

STAWIL Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów 

CDG PRO Sp. z o.o., Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza 

kobietasukcesu@stawil.pl  |  www.kobietasukcesu.stawil.pl 
 

 

2 

2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Zapytania Ofertowego 06/16/K oraz akceptuje w pełni 

zawarte w nim zapisy. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do Zapytania 

Ofertowego 06/16/K oraz akceptuję w pełni zawarte w niej zapisy. 

5. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym lub Wnioskodawcą Projektu tj. STAWIL Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Wnioskodawcą Projektu tj. 

STAWIL Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku 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.  

6. Wskazuję osobę prowadzącą i realizującą zamówienie: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

……….……………………………………………………………… 

(pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty) 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

1. Załącznik nr 1 – CV doradcy  

2. Załącznik nr 2 – Opis/udokumentowanie rocznego doświadczenia z zakresu prowadzenia doradztwa lub 

oceną biznes planów  

3. Załącznik nr 3 – potwierdzenie wpłaty wadium 

4. Załącznik nr 4 – zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 Zapytania Ofertowego 06/16/K 
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