
 

Projekt „Pomorskie dzieciom” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 
Załącznik nr 4  do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie” 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 
 

Nr sprawy: PCPR.804.05.2022 
 

 

      pieczęć wykonawcy 
 

Formularz ofertowy 
  
 
(Pełna nazwa Wykonawcy)   
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
w ..................................................................   kod  ..............-....................... 
ul. .................................................................   nr     ...................................... 
REGON .......................................................   NIP  ....................................... 
Tel./fax.   …………………….……………    e-mail: ………………………. 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem 
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Część I - warsztaty w ramach grup wsparcia dla 12 rodziców/opiekunów 
zastępczych – łącznie 21h 
 
1h warsztatu w ramach grup wsparcia – 60 min zegarowych 
 
 w kwocie netto złotych za godzinę: ............................................... 
(słownie:................................................................................................................) w 

kwocie brutto złotych za godzinę: ............................................. 

(słownie:...............................................................................................................) 

 
Część II - indywidualne wsparcie psychologiczne dla 40 dzieci i młodzieży – 

łącznie 200h 
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1h warsztatu indywidualnego wsparcia psychologicznego – 60 min 

zegarowych 

w kwocie netto złotych za godzinę: ............................................... 

(słownie:................................................................................................................) w 

kwocie brutto złotych za godzinę: ............................................. 

(słownie:...............................................................................................................) 

 

Część III - grupowe wsparcie psychologiczne dla 12 dzieci i młodzieży (TUS-
trening umiejętności społecznych) – łącznie 180h 
 
1h grupowego wsparcia psychologicznego (TUS – treningu umiejętności 
społecznych) – 60 min zegarowych 
 
 w kwocie netto złotych za godzinę: ............................................... 
(słownie:................................................................................................................) w 

kwocie brutto złotych za godzinę: ............................................. 

(słownie:...............................................................................................................) 

 

Część IV - indywidualna psychoterapia dla 6 dzieci i młodzieży – łącznie 180h 
 
1h indywidualnej psychoterapii – 60 min zegarowych 
 
 w kwocie netto złotych za godzinę: ............................................... 
(słownie:................................................................................................................) w 

kwocie brutto złotych za godzinę: ............................................. 

(słownie:...............................................................................................................) 

 

1. Oferuję termin realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

2. Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z treścią Zapytanie 
ofertowego oraz stanowiącymi jego integralną część załącznikami i nie 
wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.  

 
3. Oświadczam, że zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjne, w tym 
przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.  

 
4. Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie 

koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia 
umownego (m.in. wynagrodzenie kadry wraz z pochodnymi, podatki, 
materiały, sprzętu i urządzeń, itp.). W ofercie nie została zastosowana 
cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, 
zgodnie z art. 5-17d ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
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Potwierdzając prawdziwość informacji składam niniejszą ofertę. 

 

 

 

 

 

 

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

                  Miejscowość, data                                           Podpis(y) osób uprawnionych  
                                                                                             do reprezentacji Wykonawcy,  
                                                                                            w przypadku oferty wspólnej –                                                                                        

podpis pełnomocnika Wykonawców 


