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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY  

Dane Wykonawcy: 

Imię i nazwisko / nazwa 

Wykonawcy 

 

Adres Wykonawcy  

NIP  

REGON (jeśli dotyczy)  

Osoba do kontaktu  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

1. Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie Zapytanie ofertowe  

na przeprowadzenie mentoringu indywidualnego i grupowego, szkoleń  

dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  

oraz wsparcia doradcy zawodowego”, oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia za cenę: 

 

Lp.  Nazwa usługi  
Jednostki 

miary 

ilość

* 

Cena 

jednostkowa 

(brutto)** 

Wartość 

brutto 

(4x5)** 

1 2 3 4 5 6 

1. 
CZĘŚĆ I zamówienia – Mentoring 

indywidualny i grupowy 
godzina 209   

2. 

CZĘŚĆ II zamówienia - szkolenia 

wewnętrzne pracowników 

w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz 2-dniowe 

wyjazdowe  

godzina 72   

3. 
CZĘŚĆ III zamówienia – doradca 

zawodowy 
godzina 90   

Cena oferty: 

 
 

*są to wartości szacunkowe, prognozowane (niewiążące ani Wykonawców  

ani Zamawiającego) wskazane przez Zamawiającego wyłącznie w celu porównania  

i oceny ofert; Zamawiający będzie rozliczał usługę wg ceny jednostkowej i zleconych godzin usługi; 

**w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena  

ta zawiera wszystkie składki i podatki wymagane przez przepisy prawa, w tym składki (koszty) opłacane po 

stronie Zamawiającego. 
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***w przypadku składania oferty na jedną z części proszę wypełnić odpowiedni wiersz. 

 

2. Oświadczam, iż cena wskazana w pkt 1, obejmują wszelkie koszty związane  

z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie w trakcie 

realizacji zamówienia. 

3. Oświadczam, iż jako Wykonawca jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni 

od dnia, od dnia upływu terminu składania ofert.  

4. Ponadto w imieniu wykonawcy oświadczam, iż: 

a) Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania ofertowego w tym z załącznikami  

do zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki 

w nim zawarte; 

b) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone Zapytaniu 

ofertowym pozwalające na prawidłową realizację niniejszego zamówienia, w tym: 

i. posiada wymagane uprawnienia (jeśli dotyczy), 

ii. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania umowy, 

iii. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, 

iv. dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, 

v. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zamówienia. 

5. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą 

programem operacyjnym; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Mając świadomość odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji 

zaświadczam, iż informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach 

są prawdziwe. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Do oferty dołączam*: 

1. …………………….. 

2. ………………….... 

 Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w Zapytaniu ofertowym załączniki 

 

 

………………………………………… 

Data i podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej  

  


