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Załącznik nr 1  

do ogłoszenia o rozpoczęciu procedury o udzielenia zamówienia publicznego 

z dnia 17 października 2011 r. 

 

 
………………………………………………. 
               (pieczęć oferenta) 
 
 

Zamawiający 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. J. i F. Białych 7 
44 - 200 Rybnik 
KRS: 0000107150 
NIP: 642–27–69–097 
 

 
Oferta w odpowiedzi na zamówienie świadczenia usługi w zakresie rozliczania finansowego i gromadzenia 
dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi WW PE w ramach projektu 
„Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” 

 
Pełna nazwa oferenta  

Siedziba oferenta (adres) 
numer telefonu, e-mail 

 

Usługa Świadczenie usługi w zakresie rozliczania finansowego i gromadzenia 

dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 

WW PE w ramach projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. 

Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, 

obejmującej w szczególności następujące czynności: 

- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z wymogami 

dotyczącymi ewidencji środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem 

obowiązujących wytycznych wynikających z umowy o dofinansowanie 

projektu, 

- dekretacja i ewidencjonowanie dokumentów księgowych, 
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- archiwizowanie dokumentów finansowych, 

- wsparcie księgowych Lidera projektu, 

- odpowiedzialność formalno-rachunkowa, 

- wykonywanie innych zadań finansowo-księgowych zgodnie z umową 

o dofinansowanie projektu. 

Cena brutto, cena netto, 
VAT 23 % 

 

Warunki płatności 14 dni po poprawnie wystawionej fakturze VAT za usługę wykonaną w 
miesiącu poprzednim i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego, w formie 
przelewu 

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert 

 
 
 
 
 
 

…........................................... 
            (miejscowość, data)  

…................................................................   
(imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do złożenia oferty)  

…................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do złożenia oferty) 
 

                                                        


