…………………………………………………....
(pieczątka Wykonawcy)
………………….., dnia ………………….. 2018 r.
Nr zamówienia: ZZ/16/002/U/2018

OFERTA
Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2018 r. na wykonanie audytu
zewnętrznego projektów oraz sporządzenie sprawozdania z audytu
Ja/My niżej podpisany(i):
imię .......................... nazwisko .........................

imię .......................... nazwisko .........................
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa :

e-mail:
Adres:

REGON:

NIP:

Nr telefonu:

Nr faksu (jeśli Wykonawca posiada):

Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego:

oferujemy wykonanie usługi na zasadach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu za cenę
brutto: …………………………………………..zł
(słownie złotych: ………….………………………………………………………………………………………)
w tym:
wykonanie audytu projektu pt.: „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego” - ………….. zł brutto.
wykonanie audytu projektu pt. „Wpływ czasu

i

warunków eksploatacyjnych na trwałość

i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” - ………………….. zł brutto.
Termin wykonania usługi: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

1. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, określony w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 20.04.2018 r., tj. dysponujemy osobą
audytora: …………………………………….…, która w okresie 3 lat przed upływem terminu składania
(imię i nazwisko)

ofert wykonała należycie co najmniej 2 audyty finansowe projektów, w których wartość
dofinansowania przekracza 2 mln zł:
2. Poniżej przedstawiamy doświadczenie ww. audytora:

Lp.

Imię i nazwisko audytora
oraz podstawa do
dysponowania
(np. umowa o pracę,
umowa cywilnoprawna)

Doświadczenie audytora
(na potrzeby wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Nazwa i wartość
Data wykonania
Podmiot, na rzecz
dofinansowania projektu,
usługi
którego usługa
którego dotyczył audyt
(dzień, miesiąc,
została wykonana
finansowy.
rok)
(nazwa i adres)

1.
2.

Lp.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Doświadczenie audytora
(na potrzeby dokonania oceny ofert w kryterium: doświadczenie
audytora)
Nazwa i wartość
Data wykonania
Podmiot, na rzecz
dofinansowania projektu,
usługi
którego usługa
którego dotyczył audyt
(dzień, miesiąc,
została wykonana
finansowy
rok)
(nazwa i adres)

25.
26.
Oświadczam(y), że wykazane powyżej usługi zostały wykonane należycie.
3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnosimy do jego treści
zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami
postępowania.
4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 2
do ogłoszenia o zamówieniu. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
będzie:
Pan/Pani: ………………………………….……………………………………
tel.: …………………………, faks: …………………………, e-mail: ………………………
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Oferta została złożona na ……..…… kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

