
                                                                       Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  
 
Znak sprawy OPS.252.4.2019                                                          

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

 (miejscowość i data ) 
 

Zamawiający  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie 
ul. Wojska Polskiego 32a 
48-370 Paczków 

 
O F E R T A 

 

Dane Wykonawcy: 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 
 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
(podopiecznych OPS Paczków) w miejscu ich zamieszkania w roku 2019. 

 
 

Oferuję/my  
za  

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę  nie większą niż 

…………………………… zł brutto 

Słownie ………………………………………………………………………zł 

2. Cena, o której mowa w pkt. 1 wynika z iloczynu kwoty jednostkowej  brutto za 1 

godzinę świadczenia usług specjalistycznych, tj. ……………………..zł  

i liczby godzin świadczenia tych usług, tj. 824 godzin. 

3. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, cena wskazana pkt. 2 nie 

ulegnie zmianie w trakcie umowy, bez względu na ilość godzin objętych przedmiotem 

zamówienia.    



4. Oświadczam/y, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

5. Oświadczam/y, że oferowana cena wskazana pkt. 1  zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

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

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

7. Jako wykonawca oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt.5.5 ogłoszenia o zamówieniu. 

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

przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do ogłoszenia o zamówieniu i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń. 

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

ją bez zastrzeżeń. 

10. Przy realizacji zamówienia, jako Wykonawca będę /nie będę1 korzystał z usług 

podwykonawców w zakresie  

a) ………………………………………………………………………………….. nazwa  

i adres podwykonawcy …………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………….. nazwa  

i adres podwykonawcy …………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………….. nazwa  

i adres podwykonawcy …………………………………………………… 

 

8. W przypadku udziału podwykonawcy/ów w realizacji zamówienia zobowiązuję się 

dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą pisemne oświadczenie podwykonawcy/ów  

o uregulowaniu względem niego/nich przez Wykonawcę zobowiązań finansowych 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia.  

9. Oświadczam, 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. 

10. Oświadczam, iż Wykonawca wypełnił 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  

                                                           
1 Skreślić niewłaściwe 



 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 

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

a) Wykaz osób 

b) Wykaz usług 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


