
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 

do  zapytania ofertowego na stanowisko Specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych 

 
…………………………………………………..………………… 

             Miejscowość i data 
……………………………………………………………………………. 
                               Wykonawca 
 
 
 
……………………………………………………………………….…… 
    Tel./fax, e-mail 

OFERTA CENOWA  
 

 

Odpowiadając na skierowane do mnie zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Specjalisty ds. 

finansowo-rozliczeniowych w ramach projektu pt. „Innowacyjni na rynku pracy” w ramach Osi Priorytetowej XI 

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, składam ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym na stanowisko Koordynatora Projektu z 

dnia 

………….............2017 r.: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisami zawartymi w zapytaniu ofertowym na stanowisko Specjalisty ds. 

finansowo-rozliczeniowych oraz załącznikach i akceptuję określone w nich postanowienia i zasady postępowania. 

2. Oferuję za wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Proponowana cena brutto: …………………………………………………………………… złotych 

( słownie: …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………  

Proponowana cena za m-c brutto: ………………………………………………………………... złotych    

( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..…… )  

3. Za wyżej wymienioną cenę wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym na stanowisko 

Specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych z dnia .................2017 r. 

4. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie  określonym w zapytaniu ofertowym na stanowisko 

Specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych z dnia .................2017 r. 

5. Oświadczam, że na ofertowane usługi posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz wykształcenie (zgodnie z opisem 

z zapytania ofertowego na stanowisko Specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych z dnia .................2017 r. 

6. Oświadczam, iż nie wyrządziłem/am szkody nie wykonując innego zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

niniejszego postępowania. 

7. Nie zostałem/am skazany/a za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówień, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. 
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