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str. 1 

Nr sprawy: ZP-US/07/2020-RPO   
Załącznik nr 1  
do Ogłoszenia o zamówieniu 

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

(pieczęć wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Ja (my), niżej podpisany (ni) ................................................................................................. 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
............................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
.............................................................................................................................................................. 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON......................................................... Nr NIP  .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................... 
 
nr telefonu ........................................................ nr faxu ................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów 
faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej, realizowane w ramach projektu: 
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” 
 
składam niniejszą ofertę: 
 
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 
określonych w Ogłoszeniu za cenę umowną brutto (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki a w 
przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej: podatek dochodowy od osób 
fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w tym składki ZUS płatnika jeżeli 
dotyczy): 
 
1. CZĘŚĆ 1 – USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU METOD I TECHNIK TERAPEUTYCZNYCH 

 

Cena brutto za godzinę  
zegarową świadczenia  

usługi szkoleniowej 
(w złotych) 

Maksymalna liczba godzin  
zegarowych w całym okresie 

obowiązywania umowy 

Wartość brutto 
(w złotych) 

1 2 3 = 1 x 2 

 12  
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2. CZĘŚĆ 2 – USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU OPIEKI I PIELĘGNACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 

Cena brutto za godzinę  
zegarową świadczenia  

usługi szkoleniowej 
(w złotych) 

Maksymalna liczba godzin  
zegarowych w całym okresie 

obowiązywania umowy 

Wartość brutto 
(w złotych) 

1 2 3 = 1 x 2 

 12  

 

3. CZĘŚĆ 3 – USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI 

 

Cena brutto za godzinę  
zegarową świadczenia  

usługi szkoleniowej 
(w złotych) 

Maksymalna liczba godzin  
zegarowych w całym okresie 

obowiązywania umowy 

Wartość brutto 
(w złotych) 

1 2 3 = 1 x 2 

 12  

 

4. CZĘŚĆ 4 – USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU ASPEKTÓW PRAWNO-SOCJALNYCH 

 

Cena brutto za godzinę  
zegarową świadczenia  

usługi szkoleniowej 
(w złotych) 

Maksymalna liczba godzin  
zegarowych w całym okresie 

obowiązywania umowy 

Wartość brutto 
(w złotych) 

1 2 3 = 1 x 2 

 12  

 

5. CZĘŚĆ 5 – USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU METOD I TECHNIK RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 

 

Cena brutto za godzinę  
zegarową świadczenia  

usługi szkoleniowej 
(w złotych) 

Maksymalna liczba godzin  
zegarowych w całym okresie 

obowiązywania umowy 

Wartość brutto 
(w złotych) 

1 2 3 = 1 x 2 

 12  

 

6. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Ogłoszeniu. 
 

7. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

 
8. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do Ogłoszenia oraz w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
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9. Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne. 
 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
*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) 
 

11. Oświadczam(y), że jestem(śmy): 

 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *  

 dużym przedsiębiorstwem * 

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców 

Uwaga: 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców we 
własnym imieniu. 

 
 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 
 
 
 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
 
 
..............................., dn. ...............................  ....................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców) 


