Załącznik nr 1

APYTANIE OFERTOWE z dnia 10.05.2016 r

…………………………
Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:

LOVO TELEKONTAKT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
ul. RUCHLIWA, nr 17,
02-182 Warszawa,
tel.: +48 22 255 30 30
biuro@lovo.pl
REGON: 220298561,
NIP: 9570952268
Oddział w Lublinie
ul. Frezerów
20-209 Lublin,
Nazwa Wykonawcy
Adres
NIP
REGON
Telefon
e-mail

Niniejszym składam ofertę I etapu projektu pt. Wsparcie działalności międzynarodowej
LOVO
TELEKONTAKT24” zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikiem nr 3 do zapytania
ofertowego „Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji” dla I etapu działania 1.2
„Internacjonalizacja MŚP” POPW.
I.

CENA OFERTY

CENA NETTO (zł)
Podatek VAT (23 %)
Cena BRUTTO (zł)
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II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA W OKRESIE

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA W OKRESIE
1. Październik 2016 – 30 marzec 2017
niż 6 miesięcy od dnia zawarcia
dofinansowanie projektu)
1. Październik 2016 – 31 grudzień 2016
niż 3 miesiące od dnia zawarcia
dofinansowanie projektu)

Proszę zaznaczyć wybrany termin lit.
X

(nie później
umowy o
(nie później
umowy o

III. Deklaracja - Opracowanie cennika usług połączeń głosowych na wskazanym w Modelu Biznesowym
obszarze działalności na rynkach międzynarodowych
Deklaracja - Opracowanie cennika usług połączeń
głosowych na wskazanym w Modelu Biznesowym
obszarze działalności na rynkach międzynarodowych
(Proszę zaznaczyć TAK lub NIE literą X).

TAK

NIE

IV. Lista uzyskanych referencji od podmiotów na rzecz których Wykonawca świadczył usługi z
zakresu internacjonalizacji działalności biznesowej
1.
Lp.

2.
Nazwa, adres, Nr NIP podmiotu
udzielającego referencji

3.
Okres realizacji
projektu (od –
do)

4.
Zakres usługi

5.
1

Branża w jakiej działa
klient Wykonawcy
wskazany w kolumnie 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Wykonawca do każdego projektu zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający prawidłowe przeprowadzenie usługi
oraz dane wskazane w tabeli (referencje)
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9.
10.
…

V. Lista podmiotów z którymi Wykonawca prowadzi kooperację w zakresie wspierania procesów
internacjonalizacji
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby
2
/ oddziału

Forma prawna
prowadzonej

Zakres
prowadzonej
kooperacji

Od kiedy
(mm/rrrr)
Wykonawca
kooperuje ze
wskazanym
partnerem?

Kooperacji
(umowa
partnerstwa
oddział, inne)
1.
2.
…

2

.

Dla oddziałów zagranicznych proszę podać datę utworzenia oddziału
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Oświadczam, że:
1. zobowiązuję się , że minimum jeden przedstawiciel Wykonawcy weźmie udział w posiedzeniu
Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP w trakcie oceny merytorycznej projektu
2. zobowiązuje do przekazania niezwłocznie

Zamawiającemu pisemnej informacji o planowanych

zleceniach na rzecz innych podmiotów w przewidywanym okresie realizacji zamówienia.
3. zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
4. zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego, w tym z załącznikami oraz przyjmuję bez
zastrzeżeń wymagania w nich zawarte.
5. spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym
6. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy warunkowej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
7. Akceptuję termin ważności oferty, który upływa w ciągu 60 dni od dnia złożenia oferty
8. zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am konieczne informacje i
wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
9. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

………..….……………………………………………………
czytelny/e podpis/y) Wykonawcy lub osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy/

Załączniki:
Załącznik nr 1a – kopie referencji, o których mowa pkt IV – potwierdzone za zgodność z oryginałem
Załącznik 1b - – kopie referencji lub innych dokumentów potwierdzających, spełnienie warunków w pkt V –
potwierdzone za zgodność z oryginałem
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
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