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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9.2.1-1/2022 
 
 
..................................................................................      
     pieczęć lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy    
 

Zamawiający:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie  
ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno 

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
Ja/My, niżej podpisany/i   
 
 
……………………………………............................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 
 
………..……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

/adres Wykonawcy/ 
 
REGON.................................................Nr NIP............................................................................................ 
 
Nr tel.............................................................Nr faksu............................................................................... 
 
e-mail........................................................................................................................................................ 
 
działając  w  imieniu  Wykonawcy*: 
 

................................................................................................................................................... 
(nazwa /firma Wykonawcy lub imię i nazwisko) 

* w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia 
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Prowadzenie konsultacji i wsparcia pedagogicznego  
w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin  
z Gminy Imielno” realizowanego przez Gminę Imielno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Imielnie nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0169/19 realizowanego w ramach „Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” z osi priorytetowej 9 Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) 
składam/y ofertę dotyczącą:  
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Prowadzenie zajęć i konsultacji pedagogicznych w wymiarze 134 godzin w okresie od podpisania 
umowy do 30.06.2023r. 

 
oferuję cenę brutto za 1h (tj. 60 minut) świadczenia przedmiotowych usług w wysokości: 
 
cena brutto ………………. PLN/ 1 h (słownie: ……………………………………………………….…………….…. 
 
……………………………………………………….……………………………………………………………….………………zł). 
 
łącznie wykonanie przedmiotu umowy za cenę brutto  
 
................................................................PLN 
 
(słownie: ......................................................................................................................................PLN) 
 

powyższa kwota wynika z następującego wyliczenia: 

stawka godzinowa........................zł x ilość godzin 134 h = kwota......................zł brutto  

z kosztami pracodawcy. 

2. Podana cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty niezbędne do należytego 
wykonania zamówienia. 

3. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej od kwoty 
wynagrodzenia dokonane zostaną ustawowe potrącenia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy 
stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Oświadczam, że cena określona w pkt. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, także koszty pracodawcy (Gmina Imielno/Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Imielnie) dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

5. Oferuje (my) termin wykonania niniejszego zamówienia; od dnia zawarcia umowy do  
30 czerwca 2020r. zgodnie z harmonogram zajęć zatwierdzonym przez kierownika GOPS. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym nr 9.2.1-1/2022 i nie wnosimy do 
niego żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty  
i zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz 
przyjmujemy warunki zawarte w w/w zapytaniu.  

7. Oświadczamy, że załączony do niniejszego zapytania wzór umowy (zał. 4) został przez nas 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do 
zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia upływu 
składania ofert. 

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy przed upływem 
terminu związania ofertą. 

10. Wykonawca oświadcza, że zajęcia prowadzone będą przez odpowiednią kadrę dydaktyczną 
spełniającą wymagania określone w Zapytaniu ofertowym nr 9.2.1-1/2022.  

11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego). 

 
Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji 
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dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, 
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu  
o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia 
finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania  
z elektronicznego instrumentu płatniczego. 
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu 
wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia 
publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. 
 
12. Oświadczam/y, że osoby, które zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 
do Zapytania ofertowego nr 9.2.1-1/2022 i będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 
 
13. Załącznikami do oferty są: 

1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 2 do 
Zapytania) 

2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowania (sporządzone wg załącznika nr 
5) 

3. Inne – prosimy wymienić: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
14. Osoba do kontaktów oraz aktualne dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania. 
 

a/ /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ - …................................................... 
 

b/ /tel./ - …................................................... /e-mail/ - …................................................... 
 
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) 
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 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). 

 
 
 

…………………………………………….……………….. 
( pieczęć i podpis(y) osób) uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


