
Załącznik nr 2

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego 

…………………………………………
   Pieczęć Wykonawcy (jeżeli dotyczy)

FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu:

Nazwa Wykonawcy (lub imię i nazwisko osoby fizycznej) ……………………………………

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

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………...

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………….

Telefon/y ………………………………………. Fax ………………………………………….

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

(Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do kontaktu z Zamawiającym) …….

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

składam niniejszą ofertę.

Oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  tj.  świadczenie  usług  asystenckich  na  rzecz

Uczestników  Programu  „Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  –  edycja  2022  

za podaną w pkt. 1 poniżej cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia.

1. Wyliczenie ceny:

Cena za 1 godzinę świadczenia usług netto*

Podatek VAT (%) (jeżeli dotyczy)**

Kwota podatku VAT (jeżeli dotyczy)**

Cena za 1 godzinę świadczenia usług
brutto*

Cena za 1 godzinę świadczenia usług brutto
- słownie

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………



* Cena oferty powinna zostać określona w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku, bez
zaokrąglenia
** Jeżeli wykonawca nie jest płatnikiem VAT – kwota wpisana w wierszu 1 powinna być równa
kwocie wpisanej w wierszu 4, natomiast w wierszach 2 i 3 należy wpisać „nie dotyczy”

2. Oświadczam/y, że:
 zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, oraz

zdobyłem/am informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia;
 jestem związany/a niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu;
 przyjmuję  do  wiadomości,  że  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  powierzenia

wykonywania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 posiadam uprawnienia,  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny do

wykonania przedmiotu zamówienia;
 świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego

z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszelkie informacje podane w treści oferty
i załączników są zgodne z prawdą

 zapoznałem/am  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej  RODO  zawartej  w   zapytaniu
ofertowym. 

 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  zaciągania  zobowiązań  w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika;
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.

3. Do niniejszej oferty dołączam niżej wymienione dokumenty /wpisać jakie/:
a) ………………………………………
b) ………………………………………….
c) …................................................................
d) …...............................................................
e) …...............................................................

………………………………..
miejscowość i data

      ……….…………………………………….
Podpis/y osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy


