Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 1/1/2017/LGD/DLF

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

................................................
................................................
……........................................
……. ......................................
................................................
................................................

Dane dotyczące zamawiającego:
DLF Invest sp. z o.o., Bałtów 7, 27-423 Bałtów
KRS: 0000398341; NIP: 6612366557

Uwaga:
W celu przedstawienia oferty cenowej, uwzględniającej wszelkie koszty realizacji zlecenia,
zgodnej z poniższą specyfikacją, Oferenci proszeni są o dokładne zapoznanie się z ofertą
atrakcji turystycznych objętych przedmiotowym zakresem projektu tj. „Szwajcaria Bałtowska”,
Bałtowski Kompleks Turystyczny, Muzeum i Rezerwat Archeologiczny „Krzemionki”
Zobowiązania wykonawcy:
Nawiązując do Zapytania ofertowego 1/1/2017/LGD/DLF do złożenia oferty na realizację
zadania polegającego na przeprowadzeniu kampanii on-line zima 2017/2018 i lata 2018 trzech
atrakcji turystycznych obszaru LDG Krzemienny Krąg, w ramach projektu pn. Streszczenie
projektu pn. „Bałtów-Krzemionki - synergia działań marketingowych kluczem turystycznej
promocji obszaru LGD Krzemienny Krąg” realizowanego w ramach w ramach Poddziałania 19.2
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
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społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
oferujemy wykonanie całości zamówienia kampanii on line zima 2017/2018 i lato 2018:

za cenę ryczałtową:
cena netto......................................................................................................................................zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
podatek VAT..................................................................................................................................zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
cena brutto.....................................................................................................................................zł
(słownie: .........................................................................................................................................)

w tym:
1.1. Kampania on-line zima 2017/2018 (łącznie zadania od 1 do 5):
Cena netto (w PLN) ……………………………………………………..…….
(słownie: …………………………………………. …………………………)
VAT……………………………………..PLN
VAT……………………….%
Cena brutto (w PLN) …………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………. …………………………)
1.2. Kampania on-line lato 2018 (łącznie zadania od 1 do 6):
Cena netto (w PLN) ……………………………………………………..…….
(słownie: …………………………………………. …………………………)
VAT……………………………………..PLN
VAT……………………….%
Cena brutto (w PLN) …………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………. …………………………)
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Lp

Nazwa przedmiotu

1.

Kampania Google Display
Network

2.

Mailing

3.

Google Search

4.

Remarketing Display

5.

Działania w Social Media

Kampania on line zima 2017/2018 –
razem zadnia 1-5
1.

Stworzenie Landing Page

2.

Kampania Google Display
Network

3.

Mailing

4.

Google Search

5.

Remarketing Display

6.

Działania w Social Media

Kampania on line lato 2018 – razem
zadnia 1-6

Jednostka
miary

Usługa/
kampania

liczba

Cena
jednostkowa
netto

VAT
Cena brutto
razem

1
1

Usługa/
kampania

1
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Oświadczam, że:
2. Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………)
3. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie:
a)

kampania on-line zima 2017/2018 – 5.01.2018-23.02.2018

b) kampania on-line lato 2018 – 25.04.2018 – 31.08.2018.
Osoby do kontaktów z zamawiającym:
Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
......................................................tel. kontaktowy, faks: …………………………………….. zakres
odpowiedzialności…………………………………………………………………………………………..
......................................................tel. kontaktowy, faks: …………………………………….. zakres
odpowiedzialności…………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie dotyczące postanowień Zaproszenia 1/1/2017/LGD/DLF
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo przez
zamawiającego, dotyczące w szczególności:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiadania niezbędnej wiedzą i doświadczenie oraz dysponowania potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ponadto
4. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od
złożenia niniejszej oferty.
7. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji
zamówienia.
8. Akceptujemy określony przez zamawiającego rodzaj wynagrodzenia, który ma charakter
ryczałtu.
9. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z treścią zapytania ofertowego
1/1/2017/LGD/DLF i załącznikami, i przyjmuję warunki w nim zawarte.
Strona 4 z 5

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

10. Oświadczam/my, że nie jestem/śmy powiązany/ ni kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym: DLF Invest sp. z o.o., z osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub
beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu,
lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające na:
a. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli;
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
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