
                                                                 Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego  

z dnia 08.09.2021r 

FORMULARZ OFERTY  

Dane Wykonawcy:  

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….…………. 

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

Adres: ……………………………………………………………………………………………….…... 

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

Nr telefonu ........................................................................  

e-mail  .............................................................................. 

Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko ………………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………………………. 

 
1. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ………..2021r. dotyczące zamówienia  

na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji  

z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia dla członków rodzin lub opiekunów osób  

z niepełnosprawnością realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego 

przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach 

resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2021r, Znak sprawy: ……………., oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Lp. Rodzaj wsparcia Ilość godzin Cena brutto z 1h Wartość brutto 

1 Indywidualne konsultacje  72   

2 Warsztaty grupowe  15   

RAZEM  

 

Wartość brutto zamówienia: …………………… zł  

słownie: …………………………………………………………………………………...  

2. Oświadczam, że: 

1) cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

 

2) posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej 

przedmiotem zamówienia,  

 



3) uzyskałem od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje do rzetelnego przygotowania 

niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi z zapytaniu ofertowym, 

 
4)* Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 Rozporządzenia 

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)  

– wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

 
3. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję\emy się do zawarcia umowy zgodnej  

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie 

wskazanym przez zamawiającego. 

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w ofercie  

oraz załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania 

ofert. 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:  

1. …………………………………………………………………………………………….  

2. …………………………………………………………………………………………….  

3. …………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

…………………………………………                                                                                …………………………..…………………… 
          (miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA  
* 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 Rozporządzenia 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) wykonawca nie 

składa tej treści oświadczenia (np. usuwa je z formularza ofertowego, wykreśla).  


