Projekt „ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU- Uniwersytecki Program Edukacyjny” jest współfinansowany
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Załącznik 1

FORMULARZ OFERTY
na dostawę 254 kompletów publikacji popularnonaukowych dla uczestników warsztatów
rozwoju osobistego wraz z wysyłką.
ZAMAWIAJĄCY:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53,
tel.: 81 533 12 17, kom. 791 306 086
biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl
KRS: 0000009613, NIP: 712-25-96-144, REGON: 431238297

Oferent

Nazwa Dostawcy
Adres Dostawcy
NIP
Regon
Telefon:
Adres e-mail Dostawcy:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę 254 kompletów (łącznie 1778
egzemplarzy) publikacji
popularnonaukowych dla uczestników warsztatów rozwoju
osobistego wraz z wysyłką realizowane w ramach pt. „Żyj bez stresu żyj bez bólu”
- Uniwersytecki Program Edukacyjny, POWR.03.01.00-00-T229/18-00, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi
Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym (zwanego dalej „Projektem”), składam następującą ofertę:
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l.p tytuł, autor/autorzy

wydawnictwo

cena brutto ilość

1 Mózg odporny na stres, Melanie Greenberg Rebis

254

6 filarów poczucia
2 Nathaniel Branden

Rebis

254

Media Rodzina

254

Odetnij napięcie. Jak pokonać stres dzięki Wydawnictwo
praktykom psychosomatycznym, Rebekkah Uniwersytetu
4 LaDyne
Jagiellońskiego

254

7 nawyków skutecznego działania, Stephen
5 R. Covey
Rebis

254

Pokonaj stres. Leczenie stresu metodą
6 czterech stanów równowagi, Andy Collins
Publicat

254

Wolni od stresu. Jak nauka pomaga
uodpornić się na stres, Mithu Storoni,
7 Grażyna Daniel-Schuwald
Czarna Owca

254

własnej

SUMA

wartości,

3 Dary niedoskonałości, Brene Brown

RAZEM

1778

1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w Zapytaniu Ofertowym oraz do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Oferuję wykonanie zamówienia za:
cena brutto: ……………………………………………………………. złotych
słownie: ……………………………………………………………….……………………………… złotych
w tym: cena netto: …………………………………………..................... złotych
VAT: ……………………………… ...............................................złotych, tj. …..%

w terminie do .....................................
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3. Ceny wskazane w tabeli powyżej oraz w pkt. 2 uwzględniają wszystkie koszty
związane z realizacją umowy.
4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni
liczonych od podpisania umowy po zakończeniu postępowania ofertowego.
5. Oświadczamy, że:
5.1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
5.2. Jesteśmy w stanie, na podstawie przedstawionych nam materiałów, zrealizować
przedmiot zamówienia,
5.3. Uzyskaliśmy konieczne
zamówienia.

informacje

niezbędne

do

właściwego

wykonania

5.4. Akceptujemy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
6 Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez zamawiającego.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
organizacyjnym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawiłam/em pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

………………dnia, ……………

………………………………………
podpis Wykonawcy
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