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Nr sprawy: 804.I.2.2019 

Załącznik nr 1  

do Ogłoszenia  

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

………………………. 

 (miejscowość, data) 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)* 

 

 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna,  

tj. wspólnicy spółki cywilnej) należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie (w przypadku spółki cywilnej należy wymienić wszystkich wspólników spółki cywilnej) 

REGON: ……………………………………………  

NIP: ……………………………………………………. 

Tel. ……………………… faks ………………………… adres e-mail 

……………………………………… 

Nr KRS (jeżeli dotyczy): 

……..……………………..……………………………………………..………….. 

 

 

W odpowiedzi na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE 

SZCZEGÓLNE USŁUGI- Świadczenie usług polegających na wsparciu dziecka i rodziny, w 
związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia 
rodziny w powiecie kwidzyńskim” o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie 
mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) 
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1.Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia na: 

 

 

 

Nr 

Części 

Cena oferowana ( brutto )  

1*  

 

2*  

 

3*  

 

 

1.2. Pozostałe kryteria oceny ofert- oprócz ceny dla Części od 1 o 3: 

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia  ( osoby wyznaczone do realizacji 

zamówienia):  
 
Proszę wybrać jedna z poniższych opcji 
 

Dla części nr 1: 
 

1) od 3 do 4 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 20 pkt,* 

 

2) powyżej 4 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 40 pkt.* 

 
 

Dla Części nr 2:  

 

1) od 3 do 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 20 pkt,* 

 
2) powyżej 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 40 pkt.* 
 

Dla Części nr 3:  

 

1) od 3 do 4 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 20 pkt,* 

 

2) powyżej 4 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 40 pkt.* 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym w części, na którą 

składa ofertę żadnej z powyższych opcji otrzyma – 0 pkt. 
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1. Składając ofertę oświadczamy, że: 

 Jako Wykonawca spełniam warunki udziału w postępowaniu – określone przez Zamawiającego w punkcie 

IV Ogłoszenia, 

 Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść ogłoszenia o zamówieniu 

(zwanego dalej Ogłoszeniem) wraz z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami, 

 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Ogłoszeniu  

i załącznikach do Ogłoszenia,  

 W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane  

w ogłoszeniu wraz z załącznikami i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia 

składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania 

korzyści majątkowych, 

 W cenie brutto oferty uwzględniliśmy wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  

a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane przez Zamawiającego w ogłoszeniu i załącznikach 

do Ogłoszenia oraz w wyjaśnieniach i zmianach Ogłoszenia i załączników do Ogłoszenia,  

-      cena brutto oferty  za poszczególne części zamówienia. (część nr 1 i 2  tj. 1 godzina  świadczenia usługi tj. 

60 minut ,część nr 3- 45 minut zajęć ) stanowi całkowity koszt Zamawiającego. 

         - Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zamówienia  oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

-  Przy obliczaniu ceny ostatecznej należy uwzględnić, że cena ta będzie niezmienna w okresie realizacji 

zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji ani podwyższeniu z innych względów.  

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 

ofert. 

2. Jako osobę do kontaktów z Zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wskazujemy: 

Imię i nazwisko: …………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej: …………………………… 

Nr faksu i tel.: …………………………………………….. 

2.2 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

 o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 
 

3. Ofertę składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

1. Załączniki: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………… dnia ………………………… 

 

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

 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń 

woli w jego imieniu) 
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W przypadku osób fizycznych składających ofertę zgodnie z art. 43 Kodeksu Cywilnego nazwą (firmą) 

osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, w przypadku spółki cywilnej należy wpisać imiona i nazwiska 

wszystkich wspólników. 
 

Informacja dla Wykonawcy: 

* niepotrzebne skreślić 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

1) rozporządzenie 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).  

 
 


