Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Adres, telefon, e‐mail
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług doradztwa prawnego w związku
z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię
Europejską (9.1.5 RPO WSL), składam swoją ofertę.
Proponowana cena za wykonanie usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia:
netto ….. złotych (słownie: ….... złotych) za godzinę świadczenia usług
brutto ….. złotych (słownie: ….... złotych) za godzinę świadczenia usług
w tym VAT …..... złotych (słownie: …...... złotych).
Uwaga: osoby nie prowadzące działalności gospodarczej proszone są o podanie ceny brutto godzinowego
wynagrodzenia.

______________________
Załączniki do oferty:





Czytelny podpis

Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania.
Oświadczenie o braku powiązań.
CV
Kopia dyplomu, wpisu na listę radców lub adwokatów
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Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania.
Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Adres

OŚWIADCZENIE

W związku z ofertą składaną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usługi doradztwa
prawnego na rzecz uczestników projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.”
współfinansowanego przez Unię Europejską (9.1.5 RPO WSL) oświadczam, że spełniam wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym.

______________________
Czytelny podpis
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Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań

……………………………………………..
Imię i nazwisko

Miejscowość, data

………………………………………………
adres

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych rozumianych jako wzajemne powiązania
między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

•

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

•

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

•
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………..
Czytelny podpis
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