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ZAŁACZNIK NR 2 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POKL/3.3.2/2013 

Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

NIP: ………………………………………… 

REGON: …………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/POKL/3.3.2/2013 składamy niniejszym następującą ofertę: 

1. Cena brutto za realizację całości usługi …………………………..…….zł (słownie: 

……………………………………………………..), w tym ……….……... zł VAT. 

2. Wskazana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją usługi opisanej  

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3. Cena oferowana jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz, że przyjmujemy bez 

zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 

5. Oświadczamy, że spełniamy wymagania wobec oferenta zawarte  w punkcie VI Szczegóło-

wego opisu zamówienia 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w zapytaniu ofertowym 

7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wska-

zanym przez zamawiającego. 

 

Załącznikami* do formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. Dokumenty rejestrowe – liczba stron …………………….. 

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do badania sprawozdań finansowych  

na podstawie art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym 

(Dz.U z 2009r nr 182 poz. 1228 z późn. zm.) oraz uprawnienia do wykonywania audytów 

zewnętrznych – liczba stron …………………… 

3. Wykaz usług Wykonawcy w zakresie audytowania projektów współfinansowanych  

ze środków Unii Europejskiej w latach 2010-2012 (na załączonym wzorze – tabela nr 1) 

4. Dokumenty potwierdzające realizację usług audytowanych – liczba stron ……………. 

5. Wykaz osób, które będą wykonywać audyt, podlegających ocenie (maksymalnie 2; na załą-

czonym wzorze – tabela nr 2). 

6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje audytorów – liczba stron ………………… 

7. Oświadczenia o bezstronności i niezależności osób, które będą wykonywać audyt – liczba 

stron -2 

8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  – liczba stron 1 

9. Inne ………………………………………….. 
 

……………………………….. dnia  …………………. 

 

 ………………………………………………. 

 podpis/y i pieczątka/i imienne osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
  

* mogą być złożone w formie oryginałów bądź kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone datą poświadczenia oraz 
podpisane przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem) 


