Załącznik nr 9 – Wzór Oferty Cenowej
– do fakultatywnego zastosowania.

OFERTA CENOWA
1. Dane Oferenta
Nazwa…………………………………………………………………………………………....
Adres siedziby………………………………………………………………………………......
telefon …………………………………………………………………………………………..
email …………………………………………………………………………………………….
2. Nawiązując do zapytania ofertowego na „ …………………………….………………….. ”,
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa
urządzenia
/ usługi /
inne: ….1

Podstawowe
parametry techniczne
sprzętu/
charakterystykę
usługi (min. 2 parametry

Cena
Ilość: jednostkowa
miary:
netto:
Jedn.

VAT
….. %2,
kwota:

Cena
jednostkowa
brutto:

porównywalne)

1.
2.
(...)
(...)
(...)
R A Z E M:

1
2

Niepotrzebne skreślić
Uzupełnić stawkę VAT
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1. Akceptujemy czas realizacji płatności za dokonaną wycenę w ciągu … dni od daty
wystawienia faktury VAT.
2. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie … dni od dnia podpisania
umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i specyfikacją techniczną
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne
do właściwego przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty
upływu terminu składania ofert.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości,
że:
1. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2
lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. Nr 1000)
2. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia zamówienia w projekcie;
3. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

_______________________________________
Data, Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
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INFORMACJA DLA POTENCLALNEGO BENEFICJENTA
W przypadku zaplanowanego przez Wnioskodawcę w ramach niniejszej operacji zakupu usług
lub sprzętu / maszyn / urządzeń / wyposażenia należy w ramach uzupełnień dokumentacji
do wniosku przedłożyć co najmniej dwie porównywalne oraz aktualne oferty cenowe
umożliwiające zweryfikowanie racjonalności zaplanowanych do realizacji zadań oraz kosztów
kwalifikowalnych.
W opinii LGD za oferty porównywalne uznaje się takie, w których oferenci zawierają takie
same lub podobne parametry charakterystyczne towaru lub usługi.
Zakres ofert może różnić się jedynie danymi oferenta, cenami brutto i netto, terminem płatności,
datą wystawienia dokumentu.
W przypadku przedstawienia dwóch ofert zawierających podobne parametry techniczne towaru
lub usługi należy wskazać odpowiednio przedział w jakim zawierają się ww. parametry (np.
nie gorsze niż…; minimalny - maksymalny; co najmniej…).
Oferty cenowe powinny wykazywać, że wnioskodawca analizując rynek i szukając
potencjalnych dostawców towarów i usług zapewnił oferentom taki sam dostęp do informacji
na temat produktu lub usługi, który zamierza zakupić w ramach realizacji operacji.
Przedmiot zapytania powinien być opisany w sposób na tyle szczegółowy, aby umożliwiało
to weryfikację ofert pod kątem osiągnięcia zakładanego celu operacji. Ponadto należy podać
min. 2 parametry charakteryzujące dany przedmiot, mające istotny wpływ na cenę, na bazie
których wnioskodawca oszacował koszty.
Informuję, iż brak możliwości weryfikacji racjonalności i rynkowości cen planowanych
kosztów uniemożliwia uznanie ich za kwalifikowalne w ramach operacji.
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