Zał. Nr 3 Formularz ofertowy
Oferent
Adres
Nr ewid., którym
posługuje się Oferent
Osoba do kontaktu
E-mail

Tel.

Osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
Imię i nazwisko

Lp.

Osoby, które będą realizować przedmiot zamówienia
Imię i nazwisko

1
E-mail

Tel.

Imię i nazwisko
2
E-mail

Tel.

…
Poz.

Kryterium

Cena brutto

Cena za realizację całego
przedmiotu zamówienia
…………………………………………………PLN/EUR

1

1

Doświadczenie w tłumaczeniu podczas międzynarodowych wydarzeń o charakterze
targowym

1

Niepotrzebne skreślić

Zapytanie ofertowe dot. projektu pn.: „Łódzkie w Brukseli wspiera Łódzki biznes. Promocja
kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu” finansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

1
2
2

3
4
5

…

1. Przez cenę brutto wskazaną w formularzu rozumie się cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich
okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążą Oferenta.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli
będzie ona wzbudzała wątpliwości (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało
wątpliwość, czy Oferent ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego
elementy przedmiotu zamówienia).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności
w przypadku, gdy Oferent nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi
wystarczających i wyczerpujących wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za
rzetelną.
6. Oferentom składającym oferty nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania od
czynności Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz bez podawania przyczyn.
8. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamieści informację
o dokonaniu tej czynności na stronie internetowej.

…………………………..…
miejscowość, data

…………………………..…
imię i nazwisko, podpis
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