
 Załącznik nr 1 
 do zapytania ofertowego

 z dnia 19.02.2019r 

Formularz ofertowy

dotyczący przeprowadzenia specjalistycznego poradnictwa Uczestników Projektu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym w ramach procedury rozeznania rynku
z  dnia  19.02.2019r.  w  projekcie  pn,,  ,,AKTYWNY OBSZAR  REWITALIZACJI  W  GMINIE
MIĘDZYRZEC  PODLASKI  -  Kompleksowy  program  aktywizacji  społeczno  -  zawodowej
mieszkańców" nr projektu RPLU.09,01.00-06-0233/17 w ramach Osi Priorytetowej 11 ,, Włączenie
społeczne" Działanie 11.1  ,, Aktywne włączenie" współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dane składającego ofertę : 

Imię i Nazwisko /Nazwa firmy..............................................................................................................

Adres zamieszkania /adres firmy...........................................................................................................

telefon/fax .............................................................................................................................................

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

PESEL/NIP ............................................................................................................................................

Składam ofertę następującej treści : 

Oferowana cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia.

Część I.

Cena  brutto  *...........................  zł  za  przeprowadzenie  1h  indywidualnego  poradnictwa
psychologicznego dla 27 uczestników.

Łączna cena brutto............................... zł za wykonanie I części zamówienia. 

                                                                 
* Cena brutto w przypadku firm/osób prawnych zawiera podatek VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie
z obowiązującymi przepisami , a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej cena brutto
zawiera wszelkie narzuty ( brutto brutto ). 
Cena uwzględnia wykonania wszystkich czynności oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 



Część II. 

Cena brutto *...........................  zł  za przeprowadzenie 1h indywidualnego Treningu Kompetencji
Życiowych i Umiejętności Społecznych dla 3 uczestników PAI.

Łączna cena brutto............................... zł za wykonanie ww. części zamówienia. 

Cena  brutto  *...........................  zł  za  przeprowadzenie  1h  grupowego  Treningu  Kompetencji
Życiowych i Umiejętności Społecznych dla 3 uczestników PAI.

Łączna cena brutto............................... zł za wykonanie ww. części zamówienia.

Cena  brutto*  ..............................zł  za  przeprowadzenie  1h  grupowego  Treningu  Kompetencji
Życiowych i Umiejętności Społecznych dla 24 Uczestników Projektu. 

Łączna cena brutto za wykonanie w/w części zamówienia....................................................................

Część III. 
 
Cena brutto *........................... zł za przeprowadzenie 1h indywidualnego Treningu Autoprezentacji
dla 3 uczestników PAI. 

Łączna cena brutto............................... zł za wykonanie ww. części zamówienia. 

Część IV.

Cena  brutto  *...........................  zł  za  przeprowadzenie  1h  indywidualnego  Treningu  z  zakresu
aktywizacji zawodowej oraz gospodarowania budżetem domowym dla 3 uczestników PAI. 

Łączna cena brutto *.............................. zł za wykonanie ww. części zamówienia. 

Cena  brutto*  ..................................zł  za  przeprowadzenie  1h  grupowego  Treningu  z  zakresu
aktywizacji zawodowej oraz gospodarowania budżetem domowym dla 24 uczestników Projektu.

Łączna cena brutto....................... zł za wykonanie ww. części zamówienia. 

Część V. 

Cena  brutto.................................zł  za  przeprowadzenie  1h  grupowego  poradnictwa  w  zakresie
profilaktyki uzależnień oraz edukacji prozdrowotnej dla 3 uczestników PAI. 

Łączna cena brutto ......zł za wykonanie ww. części zamówienia. 



Oświadczenie Wykonawcy : 

1. Oświadczam /y, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2.Oświadczam/y, że kwoty brutto wymienione w ofercie Wykonawcy obejmują wszelkie koszty
związanie  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia,  którego  dotyczy  Zapytanie  ofertowe  Nr
OPS.0322.1.2019.
3.Oświadczam/y,  że  dysponujemy  potencjałem  technicznym,  organizacyjnym  i  kadrowym  ,
odpowiednim do realizacji zamówienia oraz spełniamy wszystkie wymagania prawne niezbędne do
prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia . 
4. Oświadczam/y że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
akceptując  wszystkie  postanowienia  w  nim  zawarte  oraz  uzyskaliśmy  konieczne  informacje  
i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
6.Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest: 

Pani / Pan :........................................................................................................................................ , 

tel. ......................................, Fax............................................... , e-mail. ..........................................
7.  Oświadczam,  że  przedmiot  zamówienia  zrealizuję  samodzielnie  oraz  wyrażam  zgodę  na
załączenie  mojego  życiorysu  zawodowego  na  potrzeby  wyłonienia  Wykonawcy  przedmiotu
zamówienia (dotyczy osoby fizycznej lub samozatrudnionej).
7.Oświadczam/y,  że  wypełniłem/am  obowiązki  informacyjne  przewidziane   w  art.  13  lu
bart.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 wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego , stosownie do art.13
ust.4  lub  art.14  ust.  5  RODO  treść  oświadczenia  wykonawca  nie  składa  (  usunięcie  treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie ). 

8. Do oferty załączamy następujące dokumenty :

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

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

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

.................................................                                                     ..........................................................
         miejscowość, data podpis  /lub  pieczątka  imienna  

osoby upoważnionej 



                                   Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
z dnia 19.02.2019

Życiorys/y 

Dane osób wskazanych do realizacji zamówienia 

Imię i nazwisko  : .................................................................................................................
Wykształcenie,  kwalifikacje  :  ukończona  szkoła  oraz  szkolenia/  kursy  uprawniające  do
przeprowadzenia szkolenia 

( imię i nazwisko )

Wykształcenie Kierunek Data uzyskania 
dyplomu/certyfikatu

Instytucja /Uczelnia

□ wyższe magisterskie
□ wyższe licencjackie
□ wykształcenie 
średnie 
□ wykształcenie 
zawodowe 
□ inne,jakie? 
( szkolenia/ kursy itp. )

Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę, na dzień składania
ofert ( umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie danego trenera/
wykładowcy o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy itp. ) 

Wykaz doświadczenia kadry wskazanej do prowadzenia szkolenia

( imię i nazwisko )

Przedmiot usługi Data
realizacji 

Podmiot, dla którego realizowano
usługi 

Ilość
zrealizowanych

godzin 

1.

2.*
* należy dodać tyle wierszy ile będzie potrzebne 

Do oferty należy dołączyć kserokopie dyplomów i certyfikatów wskazanych w powyższej tabeli 

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 269 ust 1 Kodeksu Karnego , oświadczam, iż
dane powyższe są zgodne z prawdą i stanem faktycznym możliwym do ustalenia na podstawie posiadanej
przez Wykonawcę dokumentacji. 

 ............................................... ..............................................
miejscowość, data , podpis i pieczątka imienna osoby 
pieczęć firmowa wykonawcy upoważnionej 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
        z dnia 19.02.2019r.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Dane Oferanta : 

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy ..................................................................................................................

Adres zamieszkania /adres firmy ................................................................................................................
.
Telefon /Fax ................................................................................................................................................

Adres e-mail :...............................................................................................................................................

PESEL/ NIP..................................................................................................................................................

W związku  ze  złożeniem  oferty  ,  na  przeprowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa  dla  Uczestników
Projektu  ,  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  ,  zawartym  w  zapytaniu  ofertowym  nr
OPS.03322.1.2019  dotyczącym  realizacji  projektu  pn.,,AKTYWNY  OBSZAR  REWITALIZACJI
W  GMINIE  MIĘDZYRZEC  PODLASKI-  Kompleksowy  program  aktywizacji  społeczno
zawodowej  mieszkańców  dofinansowany  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020  
nr projektu RPLU.09,01.00-06-0233/17 w ramach Osi Priorytetowej 11 ,,  Włączenie społeczne"
Działanie 11.1  ,, Aktywne włączenie" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

Oświadczam/y, że nie jestem(eśmy ) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zasięgania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  
a wykonawcą, polegające w szczególności na : 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta,pełnomocnika;
4.pozostawaniu w związku małżeńskim ,  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  bocznej  do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia , opieki lub kurateli.

.............................................. ........................................................     
miejscowość, data              podpis/lub pieczątka

imienna osoby upoważnionej


