Siedliszcze, 20.10.2010r
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
Ogłoszenie
Gmina Siedliszcze aplikująca o dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze” w ramach 8. osi priorytetowej PO IG
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwanego dalej Projektem, zaprasza do
złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: przygotowywaniu analiz
finansowych, opracowaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz planów finansowych
Projektu zgodnie z wymaganiami PO IG, jak również świadczenie usług doradczych z tego
zakresu personelowi Projektu na etapie przygotowania i realizacji Projektu.
Niniejsze zamówienie prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku i obejmuje
wykonanie analiz finansowych, opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz
planów finansowych Projektu zgodnie z wymaganiami PO IG, jak również świadczenie usług
doradczych z tego zakresu personelowi Projektu na etapie przygotowania i realizacji Projektu.
Płatność za wykonanie usługi zostanie dokonana po pozytywnej ocenie formalnomerytorycznej Projektu przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, podpisaniu umowy na
dofinansowanie Projektu i otrzymaniu przez Gminę Siedliszcze dofinansowania na realizację
Projektu.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o złożenie oferty na wykonanie ww. usługi na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do
28.10.2010 r., do godz. 12.00. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: Oferta na przygotowywanie analiz finansowych, opracowanie
harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz planów finansowych Projektu.
Osoba do kontaktów:
Tomasz Szczepaniak,
UG Siedliszcze,
tel. 0-82 5692202,
e-mail:. gmina@siedliszcze.pl

Formularz oferty cenowej
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej składamy/składam ofertę na:

wykonanie usługi polegającej na wykonaniu analiz finansowych, opracowaniu harmonogramów
rzeczowo-finansowych oraz planów finansowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Siedliszcze” zgodnie z wymaganiami PO IG, jak również świadczenie
usług doradczych z tego zakresu personelowi Projektu na etapie przygotowania i realizacji
Projektu realizowanego w ramach 8. osi priorytetowej PO IG „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko:
..........................................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy/adres zamieszkania: Ulica ....................................... nr domu .....
kod ..................... miejscowość ...........................................................
powiat ................................. województwo ........................................
tel.: .....................................

fax: .................................
NIP: ................................

Oferuje:
Cena za wykonanie usługi:
…………………………………brutto

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).
Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. (* niepotrzebne skreślić)
W przypadku wygrania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń,
dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego
upoważnionych przedstawicieli.
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i
nazwisko) .................................................

Dnia .....................

.............................................
pieczęć i podpis Wykonawcy)

