Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1
…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
.........................................., dnia ................................

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.), a dotyczącego:
Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ...........................................................................................................................
Właściciel: .....................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ........................................................................................................................................
Powiat: ……………………………………………………………. Województwo: ....................................................................
NIP/REGON: ..................................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… Internet www/ e-mail:..................................................
upełnomocniony przedstawiciel: ....................................................................................................................

1.

Składamy niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami w
zapytaniu ofertowym, za cenę:
Wykonanie zamówienia za łączną cenę netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%

........................................................zł.

Cena brutto ........................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2.

Wynagrodzenie brutto , o którym mowa w ust. 1 wynika z iloczynu kwoty za świadczenie 1 godziny
zegarowej usług doradztwa prawnego, tj …………………….. zł brutto i łącznej, zaplanowanej do realizacji w
okresie obowiązywania umowy liczby godzin świadczenia usług, tj. ……………..
godzin.

3.

Termin wykonania zamówienia oferujemy zgodne z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

4.

Do oferty załączmy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

5.

Do formularza ofertowego załączamy następujące dokumenty:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Jako Wykonawca oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji

7.

zawierających moje dane osobowe oraz, że poinformowałem pisemnie i uzyskałem pisemną zgodę każdej osoby,
której
w

ofercie

dane
oraz

dokumentach

osobowe
składanych

wraz

są
z

niniejszą

ofertą

podane
lub

będą

podane

w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

8.

Jako

Wykonawca

oświadczam,

że

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tj.:
RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu
uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.
…………………………………………………
……………………... dnia …………………

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

podpis

