
 

 

                                

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego 

sprawozdaniem z audytu, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości 

realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0059/16-00 pt. ,,Opracowanie optymalnej, 

zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii 

lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia 

użytkownika końcowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój Poddział. 1.2 - Sektor. INNOTEXTILE. 

 

Wartość całkowita projektu:     5.416.354,90 PLN. 

Kwota dofinansowania:            3.894.033,20 PLN. 

 

Celem audytu jest ocena:  

  

1) prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały 

    faktycznie poniesione, czy są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy 

    zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i  

    racjonalności);  

  

2) prawidłowości zakupu towarów i usług pod kątem zachowania zasady konkurencyjności,  

    przejrzystości i jawności, w tym również zgodności z ustalonymi przez podmiot  

    dokonujący zakupu zasadami i praktykami;  

  

3) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z  

   realizowanym projektem;  

  

4) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym  

    projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i w umowie  

    o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0059/16-00;  

  

5) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla  

    danego projektu ewidencji księgowej.  

  

Na podstawie zebranych dowodów/informacji Audytor sporządza pisemne sprawozdanie z 

audytu. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa powyżej.  

  



 

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego: 

       Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET" Florian Kapica 

ul. Kościuszki 15 

23-400 Biłgoraj 

NIP: 9180001068 

REGON: 950005068 

3.  Nazwa i adres Wykonawcy, NIP: REGON: 

.................................................................................................................................................

.....................................................................woj… ………………........................................ 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do  w terminie do 31.01.2020r. z możliwością 

    jego wydłużenia w przypadku, gdy przebieg wykonywania prac wskaże taką konieczność 

      5. Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 

    a) cena netto (bez podatku VAT): .................................................. zł 

(słownie: ................................................................................. złotych   ….. groszy), 

    b) podatek VAT wynosi: …………..... zł, według stawki …… % 

(słownie: .................................................................................. złotych   ….. groszy), 

     c) cena brutto oferty (z podatkiem VAT): ............................. zł. 

         (słownie: .................................................................................... złotych ….. groszy), 

    Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi będącej  

    przedmiotem zamówienia (zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert). 

6.  Termin związania złożoną ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

7.  Termin płatności: 

      Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania  

      faktury/rachunku za wykonany przedmiot zamówienia. 

8.    Oświadczamy, że : 

1) akceptujemy warunek, iż w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługują 

nam żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, 

2) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie określonym przez Zamawiającego, 

3) wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa, 

4) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w niniejszej ofercie, 

5) akceptujemy warunki określone w przedmiocie zamówienia, 

6) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz VAT. 



 

 

9. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym  

    postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego  

    zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru)  

   zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z  

   04.05.2016, str. 1), zwanego „RODO”. 

10. Informacje dodatkowe Wykonawcy: 

- nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów ……………………………………..., 

- numer telefonu …………………………………………………………….., 

- numer faxu …………………………………………………………………., 

- poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………………………, 

- adres internetowy (URL) ………………………………………………….., 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) dokument rejestrowy (nie dotyczy osób fizycznych) 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ......................................................................................................................................... 

4) .......................................................................................................................................... 

5) .......................................................................................................................................... 

6) ….................................................................................................................................... 

 

 

 

Miejscowość …………………………………                             Data ……………. 2020r.

  

 

 

        …………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 


