
Fundusze 
Europejskie L lubelskie Unia Europejska 

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego. 

Zatacznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/06/2017/ZAP 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy - * 

NIP 

Nrtelefonu 

e-mail 

OFERTA na ustuĝ  cateringowq (ciepty posi*ek+ przerwa kawowa) na potrzeby uczestnikow projektu 

„Sladami Steva Jobsa III edycja" 

Nazwa ustugi WARTOSC NETTO 
/ jeden osobodzieri 

VAT WARTOSC BRUTTO 
/jeden osobodzieii 

tqczna wartosc 
brutto (cena x 750 

osobodni) 

Catering (ciepty 
positek +serwis 

kawowy) 

Stownie: wartosc brutto za jeden osobodzieii: 

Stownie: wartosc brutto tqcznie za 750 osobodni: 

Oswiadczam, ze: 

1. Zapoznatem s\q z tresciq zapytania ofertowego, spetniam i akceptuj^ wszystkie warunki zawarte w 

Zapytaniu ofertowym nr 01/06/2017/ZAP z dnia 19.06.2017 r. 

2. Oswiadczam, ze znajduj^ si^ w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujgcej wykonanie 

zamowienia. 

3. W przypadku wyboru mojej oferty zobowigzuJQ siQ do podpisania umowy oraz w toku realizacji umowy 

do bezwzglqdnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci w ramach EFS na lata 2014-

2020, 

4. Oswiadczam, iz wszystkie informacje zamieszczone w ofercie sq aktualne i zgodne z prawdq. 

Do oferty zatqczam; 

Zatgcznik nr 2 Oswiadczenie o braku powiqzan kapitatowych i osobowych. 

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy /piecz^tka 

Projekt „Sladami Steva Jobsa III edycja" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Lubelskiego 2014-2020, Dzlatanie 9.3 Rozwoj przedsi^biorczosci 

Biuro projektu: Konopnicka 6/2, 20-022 Lublin, tel. 81 534 93 74, e-mail: projekty.kof(S)wp.pl. 
Projekt realizowany w partnerstwie z ENBIT Grzegorz Szwarc 



Fundusze 
Europejskie Unia Europejska 

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego. 

Zataczniknr2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/06/2017/ZAP 

Pieczqtka 

OSWIADCZENIE O BRAKU POWI>̂ AN OSOBOWYCH LUB KAPITAtOWYCH 

Ja nizej podplsana/y oswiadczam, ze pomi^dzy 

a Kompleksowq Obstugq Firm Sp. z o.o., NIP: 712 306 49 23, reprezentowanq przez Agnieszk^ Wojcik, nie 

zacliodzq powiqzania kapitatowe lub osobowe, odnoszqce si^ do wtasciciela firmy lub osob upowaznionycti do 

zaciqgania zobowiqzari w jego imieniu lub osob wykonujqcych w jego imieniu czynnosci z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, o ktorych mowa w zapytaniu ofertowym z dnia 19.06.2017 

r. polegajqce w szczegolnosci na: 

a) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilne] lub spotki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji; 

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, petnomocnika; 

d) pozostawaniu w zwiqzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, 

dzieci, wnuki, tesciowie, zi^c, synowa), w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia (rodzeristwo, krewni matzonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

Projekt „Sladami Steva Jobsa III edycja" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Lubelskiego 2014-2020, Dzlatanie 9.3 Rozwoj przedsl^biorczosci 

Biuro projektu: Konopnicka 6/2, 20-022 Lublin, tel. 81 534 93 74, e-mail: projekty.kof@wp.pl. 
Projekt realizowany w partnerstwie z ENBIT Grzegorz Szwarc 

Data i podpis osoby/osob upowaznionych do wyst^powania w imieniu Wykonawcy 


