Amersfoort, <d.d.>

Geachte Inschrijver,

U staat op het punt in te schrijven, binnen het sociaaldomein van de regio Amersfoort, op het
zorgpakket Dagactiviteiten.
Van deze offerte aanvraag maken deel uit:
-

De BerA, deze is reeds aan u toegekend, dan wel deze vraagt u gelijktijdig bij deze
inschrijving aan. Aanvullende informatie met m.b.t. de BerA (Basiserkenning regio Amersfoort)
kunt u verkrijgen op www.<>.
De Programmabeschrijving Dagactiviteiten, met Tenderned kenmerk <>, d.d. <>;
inclusief eventuele bijlagen.
De nota’s van inlichtingen.
De deelovereenkomst behorende bij Dagactiviteiten en Tenderned kenmerk <>.
Het tekenblad behorende bij de deelovereenkomst Dagactiviteiten.
Aanvullende informatie, behorende bij deze offerte aanvraag.

Eisen aan het indienen van uw inschrijving
 Uw inschrijving moet in het Nederlands zijn gesteld.
 Het ingevulde/rechtsgeldig ondertekend tekenblad 1 en alle overige gevraagde documenten /
informatie moeten rechtsgeldig ondertekend zijn en digitaal ingediend te worden via Tenderned.
 Uw inschrijving dient ondertekend te zijn door een daartoe, blijkens een kopie uit het
handelsregister, vertegenwoordigingsbevoegde. Indien deze (nog) niet in het bezit is van de
gemeente Amersfoort dan dient u deze bij deze inschrijving, bij te voegen.
 Inschrijvingen per telex, fax, of op welke andere wijze dan ook dan hiervoor omschreven,
worden niet geaccepteerd.
 Uw inschrijving dient uiterlijk op d.d. <>, 11:00 uur, ontvangen te zijn.
Overzicht in te dienen bescheiden

Een Zorgaanbieder die een inschrijving doet, dient de onderstaande bescheiden in te dienen
c.q. te verklaren dat:
1: Toekenningnummer BerA

Nr:

2: De gegevens en documenten die zijn ingediend t.b.v.
uw BerA - aanvraag zijn op het moment van indiening van
deze aanvraag actueel en rechtsgeldig.

Ja / Neen / N.V.T.

3: U dient gelijktijdig met deze inschrijving een aanvraag voor
uw BerA in.

Ja / Neen

4: U heeft kennis genomen van en voldoet aan het gestelde in
de Programmabeschrijving Dagactiviteiten, met Tenderned
kenmerk <> en alle bijgevoegde bijlagen.

Ja / Neen
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/n.v.t.

5: Indien van toepassing een Actueel uittreksel KvK, waaruit
de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) af te leiden moet
zijn.

Ja / Neen

6: U heeft tekenblad 1, tekenblad inschrijver, ingevuld,
rechtsgeldig ondertekend en bijgevoegd.

Ja / Neen

Beoordeling en toekenning
Na indiening van uw inschrijving wordt gecontroleerd of uw inschrijving volledig is en in
overeenstemming met dat wat is gevraagd. Vervolgens zal uw inschrijving worden getoetst aan de
gestelde vereisten. Wanneer inschrijver zijn aanvraag en de overige gevraagde documenten op de in
deze aanvraag voorgeschreven wijze heeft aangeleverd, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden en
eisen, dan komt hij voor een overeenkomst in aanmerking. Inschrijver zal zo spoedig mogelijk een
getekende Deelovereenkomst Dagactiviteiten, inclusief de getekende tekenbladen 1 & 2, ontvangen.

Aanvullende informatie, dan wel vragen
Indien u aanvullende informatie nodig heeft bij het indien van uw inschrijving, dan kunt u zich richten
tot:
Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort
Telefoonnummer: 033-<>

Met ondertekening van deze inschrijving verklaart u minimaal aan bovenstaande voorwaarden te
voldoen en de betreffende bijlagen te hebben ontvangen. Regio Amersfoort behoudt zich het recht
voor om gedurende de looptijd van deze overeenkomst tot verificatie over te gaan, welke op het
moment van aanvraag geldig moeten zijn.

Naam Aanvrager:

Datum:

Plaats:

Organisatie:
Ondertekend door:

Handtekening:
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