Załącznik nr 1
..............................................
(miejscowość i data)
...........................................…
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 16,
05-300 Mińsk Mazowiecki
Formularz ofertowy

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy, NIP, numer telefonu, faxu, adres e-mail
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Do: Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk
Mazowiecki
Odpowiadając na:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE
USŁUGI
na świadczenie usługi psychologa w zakresie opracowania diagnozy indywidualnych potrzeb
i potencjałów uczestników/uczestniczek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia
w oparciu o ścieżkę reintegracji w wymiarze 84 godzin (po 4 godziny na każdego
z uczestników/uczestniczek projektu) dla 12 osób będących w pieczy zastępczej i opuszczających
te pieczę oraz 9 osób z niepełnosprawnościami w projekcie ,,Czas na zmiany” realizowanego w
ramach Osi priorytetowej IX ,,Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania
9.1 ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020.
Oferuję/my zrealizowanie zamówienia:
Koszt organizacji brutto 1 godziny

Koszt organizacji brutto 96 godzin

słownie

Słownie

Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego (m.in. materiały, wynagrodzenie
kadry, sprzętu i urządzeń, itp.). W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17d ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
2.
Usługi objęte zamówieniem zobowiązujemy się zrealizować w terminie zgodnym
z ogłoszeniem.
3.
Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się treścią ogłoszenia oraz projektem umowy i nie
wnoszę(simy) w stosunku do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem(liśmy) konieczne
informacje do przygotowania oferty; zobowiązuję(my) się spełnić wszystkie wymienione
w ogłoszeniu wymagania i żądania Zamawiającego.
4.
Oświadczam(y), że zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do
zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ogłoszeniu miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
5.
Oświadczam(y), że usługi objęte zamówieniem zamierzam(y) wykonać sam(i)*/z udziałem
podwykonawców.*
(w przypadku udziału w realizacji zamówienia podwykonawców, informuję, że mają oni
realizować zamówienie w zakresie:
……………………………………………….………………………………….......……………)
7. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ch) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
dnia złożenia oferty.
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w
odniesieniu do tych informacji, aby nie były udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Zastrzegamy następujące informacje:
…………………………..........................................................................................................
(jeśli Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji należy wpisać „nie dotyczy”).
9. Integralną częścią oferty są:
Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy
Ewentualne uwagi
Ilość stron
Lp.
1. Załącznik nr 2
2. Załącznik nr 3
3. Załącznik nr 3a (jeżeli dotyczy)
4. Załącznik nr 4
…
…
10. Dane do umowy:
a) osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy (w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą)
……………………………………………………………………………………………………
(podać imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, wydany przez)
b)
numer rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………
1.

c) osoba do współpracy ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
Miejscowość i data: ........................................................

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:
................................................................................................................................................

