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Zaleca się, aby wszystkie strony oferty |wraz z załącznikami) były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały.

Ponadto, zaleca się abywszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany,były przez niego poprawione poprzez

skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści

oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane),

Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) oraz

dokumenty (załączniki), stanowiące jej integralną część, na które składają się:

a) dokumenty potwierdzające spełnienia przez Wykonawcę'warunków podmiotowych udziału w postępowaniu;

b) CV trenerów/ szkoleniowców/ekspertów o od powied nich kwalifikacjach

c) Program pobytu z podaniem daty godziny zajęć, animacji dla dzieci, godziny posiłków, wieczornych atrakcji oraz

rodzaju wycieczki pieszej i wyjazdowej;

d) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu.

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi być ona poświadczona za zgodnośc

z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do skiadania

oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie Iub więcej osób

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. PoŚwiadczenie powinno nastąpiĆ

w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające (Wykonawca na każdej zapisanej stronie

kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co najmniej dopiskiem z użyciem formuły,,za zgodność" Iub

równoważnej). Do oferty muszą zostać załączone kompletne dokumenty, tzn. w formie itreści odpowiadające

oryginałom (zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy, itd.). Kopie dokumentów muszą być czytelne.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument

taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone

w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie wewnętrznej izewnętrznej, Koperta wewnętrzna powinna

zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia

po terminie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz zawierać oznaczenie (bez nazwy i

pieczątki Wykonawcy):

,,Osobisty Program Sukcesu "
oraz opatrzona napisem

Nie otwierać przed Z5.06.20L8 r. godz.9.15

Sposób podpisania oferty

Każde oświadczenie woli, w tym oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, powinno być podpisane przez osobę lub osoby

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym jeżeIi upoważnienie takie nie wynika

z zapisów dokumentów publicznych przedłożonych w postępowaniu przez Wykonawcę, to wymagane jest przedłożenie

stosownych pełnomocnictw udzielonych osobie podpisującej do reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania w jego

imieniu zobowiązań finansowych, Upełnomocnienie musi zostać bezwzględnie udokumentowane.

Zamawiający przyjmuje, że załączone do oferty pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania w imieniu Wykonawcy

6)

7)

8)

9)

5,

1)

2|


