Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 4RR/4EDU/2021

…………………………………….....
(miejscowość, data)

..................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
na świadczenie usług cateringowych
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:

REGON:

Telefon:

Fax:

Dane osoby upoważnionej
do kontaktu
Adres e-mail:

skierowana do:
4EDU Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 3/5
44-100 Gliwice

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem(am) się z treścią rozeznania rynku numer 4RR/4EDU/2021 dotyczącego wyboru
Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe dla uczestników kursów realizowanych
w ramach projektu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam, iż uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania właściwej oferty.
3. Oświadczam, że cena podana poniżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Nawiązując do powyższego rozeznania składam następującą ofertę:

Pozycja

Cena jednostkowa
brutto za 1 zestaw

Cena brutto
całej usługi

Usługa cateringowa – zestaw

5. Oświadczam, iż usługa cateringu będzie / nie będzie* wykonywana przez co najmniej jedną
osobę z niepełnosprawnością.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane w sposób, który został opisany w rozeznaniu rynku.
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7. Oświadczam, iż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu
w postępowaniu, określone w rozeznaniu rynku.

spełniam

warunki

udziału

8. Oświadczam, iż Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym tj. 4EDU Sp. z o.o. osobowo
lub kapitałowo lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
postępowania dot. rozeznania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.z 2019 poz 1781 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).

..................................................................
(Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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