Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
.......................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: .....................................................
REGON:..............................................
tel.: .....................................................
fax: .....................................................
adres e–mail: ....................................

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Zamawiający:
Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………….. r. prowadzone w oparciu
o Zarządzenie nr 11/WIF/2018 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie
procedur zamówień publicznych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu:
Pełnienie funkcji Biegłego Rewidenta projektu pn. „Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart
z zakresu zarządzania miastem”
Ja/My, niżej podpisany/a,
……………………………………………………………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………...
1. Oferuję wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym dla
projektu pn.: „Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”
a) Cena wynagrodzenia miesięcznie
……………………………………………………………………………………………….zł brutto,
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł brutto).
b) Łączna kwota brutto wynagrodzenia (za 24 miesiące)
……………………………………………………………………………………………….zł brutto,
(słownie:………………………………………………………………………….. zł brutto).
2. Kryterium nr 2: Doświadczenie: Łącznie: Ilość sprawozdań finansowych………… sztuk,
w tym:
1) Sprawozdania okresowe: ………… szt.
2) Sprawozdania roczne: …………….szt.
3) Sprawozdania końcowe: …………..szt.
Maksymalna, punktowana, ilość, w których uczestniczył Wykonawca – 10 szt.
Zamawiający przyzna punkty za wykazanie uczestnictwa, badania lub realizowania
sprawozdań finansowych, maksymalna ilość punktowana to 10 szt., za które Wykonawca
otrzyma 100 pkt. w przedmiotowym kryterium.
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)
UWAGA:
W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym Kryterium nr 2, tj. „Doświadczenie”,

Zamawiający odrzuci złożoną ofertę z uwagi na warunek konieczny uczestnictwa
w postępowaniu.
3. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31 października 2021 r.
4. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu
ofertowym.
5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i je akceptuję.
6. Oświadczam, iż uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc
od daty wyznaczonej na składanie ofert.
7. Oświadczam, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności
Umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie
ponosi Zamawiający.
8. Cena brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi jest ceną uwzględniającą:
a). w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej koszty
pracownika i pracodawcy
b). w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również podatek VAT.
9. Oświadczam, iż w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zachowania
w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub
wytworzonych lub przygotowanych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się,
że informacje te powinny być użyte tylko dla celów oceny i nie mogą zostać ujawnione
stronom trzecim.
10. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i są mi znane sankcje
wynikające z art. 233 §1 kodeksu karnego.
11. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
12. Nie jestem osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART
CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, tj. Instytucji
Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co
zostanie ocenione przez Zamawiającego).
13. Oświadczam, że pomiędzy mną a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania
kapitałowe lub osobowe.
14. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty jako
najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
15. Załącznikami do niniejszego formularza cenowo-ofertowego, stanowiącymi integralną
część oferty są:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2) ……………………….
3) ……………………….
……………………………………………..

………………………………………….................

/miejscowość i data/

/podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
podpisywania oferty/

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

Zamawiający:
Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11A
09-200 Sierpc
…..........................................................
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:
……………………………………………...
.............………..........................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby zapytania ofertowego na Pełnienie funkcji Biegłego Rewidenta projektu pn.
„Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, prowadzonego przez
Gminę Miasto Sierpc, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
- uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, określone w ustawie z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 142 z późn. zm.)
- informacja potwierdzająca wpis do rejestru biegłych rewidentów,
- informacja o wpisie na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
szczególnych wymagań;
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
aby Wykonawcy dysponowali co najmniej jedną osobą spełniającą poniższe
wymagania kwalifikacyjne:
1) wykształcenie wyższe,
2) znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
3) bardzo dobra znajomość stosowania wytycznych dotyczących realizacji projektów w
ramach funduszy unijnych,
4) wysoka samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
5) wiedza o funduszach unijnych i ich rozliczaniu,
6) co najmniej trzyletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,
7) doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów
publicznych.
………...…….……. (miejscowość), dnia ………….…… r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI;
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

