
 
 

 
 

Znak sprawy: OPS.252.3.2019                           Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

TREŚĆ OFERTY 

……………………………… 

(miejscowość, data) 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................  

 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................  

 

NIP  ………………………………………………………………………………………………… 

REGON, ( jeśli dotyczy) .........................................................................................................  

KRS ( jeśli dotyczy) ...............................................................................................................  

Seria i numer dowodu osobistego ………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………….. e-mail: ………………………………… 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Paczkowie 

ul. Wojska Polskiego 32a 

48-370 Paczków 

 

OFERTA 

Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie trzydniowego wyjazdu w ramach 

projektu pn. „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. 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia publicznego wyjazd trzydniowy do hotelu lub ośrodka 

znajdującego się w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym, 

oddalonego od Paczkowa nie więcej niż 120 km  

tj.: w ……………………….………………................................ (podać nazwę miejscowości 

oraz nazwę i adres hotelu/ośrodka) 

a) za łączną cenę brutto …………..………… zł (w tym VAT). Cena oferty wynika z 

iloczynu kwoty za udział 1 osoby  

w wysokości …………………………zł brutto oraz liczby osób podanej  

w zapytaniu ofertowym tj. max. 30 osób. 

b) Kryterium atrakcyjność przedstawionego programu atrakcji kulturalno/ 

turystycznych dla części 2 (A) 



 
 

 
 

liczba atrakcji należy wymienić: 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

3. ………………………………….. 

4. ………………………………….. 

5. ………………………………….. 

c) Kryterium atrakcyjność bazy noclegowej (P). Oświadczam, że baza noclegowa 

będzie zapewniała uczestnikom:  

Basen TAK/NIE  

Sala zabaw dla dzieci TAK/NIE 

Plac zabaw dla dzieci na terenie bazy noclegowej TAK/NIE 

NIE WSKAZNIE JEDNOZNACZNIE POPRZEZ ZAKREŚLENIE „TAK/NIE” 

OZNACZAĆ BĘDZIE, ŻE BAZA NIE ZAPEWNIA DANEGO ZAKRESU. 

Cenę ofertową należy wyliczyć, jako iloczyn kwoty za udział 1 osoby  

w wyjeździe oraz maksymalnej podanej liczby osób objętych udziałem tj. max.30 osób. 

Podane ilości osób w zapytaniu ofertowym służą jedynie do obliczenia cen ofertowych 

i porównania ofert. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość osób uczestniczących  

w wyjeździe. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczestników. 

2. Jako Wykonawca, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego 

postępowania na podstawie pkt. 5.1 i 5.2 ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Jako wykonawca oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt. 5.3 podpunkt 1 ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik do ogłoszenia o zamówieniu i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń. 

5. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy i akceptuję 

ją bez zastrzeżeń. 

6. Po wyborze oferty zobowiązuję się do złożenia szczegółowej kalkulacji kosztów na 

wezwanie Zamawiającego.   

7. Po wyborze oferty zobowiązuję się do podpisania stosownej umowy na wykonanie  

ww. usług. 

8. Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego 

informacji zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał 

zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach 

składanych wraz z niniejszą ofertą  lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach 

złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 



 
 

 
 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

1) rozporządzenie 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). 

 * 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). 

 

10. Do oferty załączam następujące dokumenty (jeśli dotyczy, np. pełnomocnictwo): 

a) Program atrakcji kulturalno/turystycznych  

b) Opis bazy noclegowej uwzględniający szczegółowe określenie czy obiekt 

posiada takie atrakcje jak: basen, sala zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci 

na terenie bazy noclegowej.  

Osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów właściwego 

rejestru  np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub 

stosownego pełnomocnictwa, dowód osobisty. 

Imię  .............………………………………………   Nazwisko ..................................................... 

Imię ...................................................................    Nazwisko ..................................................... 

……………………………..………………………. 

Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) 

 

Miejscowość,  data  ………………………    

                         

……….…………………………………. 

 Pieczęć i/lub podpisy osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 

 


