Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/06/2022

Formularz ofertowy
Oferent – Wykonawca zamówienia:

Zamawiający:

Firma: GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko

„BITSTREAM” Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin
NIP: 9462508588
tel: +48 81 743 86 43
email: k.surowiec@bitstream.pl

adres: ul. Żytnia 15a/2
NIP: 113 26 68 830
e-mail: biuro@goglobalgroup.pl
telefon: +48 798 964 103

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/06/2021 firmy „BITSTREAM” Sp. z o.o. z dnia
02.06.2022 r. związane z planowaną realizacją projektu pt. „Przygotowanie firmy „BITSTREAM”
Sp. z o.o. do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach Działania
1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, dotyczące
opracowania nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe
rynki zagraniczne składamy ofertę.

1. Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia z rozbiciem na
wartości netto i brutto
a Opracowania nowego modelu biznesowego

Uwagi:
brak
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netto

brutto

38 000,00 PLN

46 740,00 PLN

Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że

1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w
2)
3)
4)
5)

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub
zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
Wykonawca posiada potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie niezbędne dla
realizacji przedmiotu zamówienia
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
we wskazanych terminach.

6) Oświadczam, iż (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Oferent /Wykonawca:

Miejscowość Warszawa, dnia 02.06.2022 r.

..................................................................................
(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji i pieczęć wystawcy oferty)
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