
zai. nr 2 do ogłoszenia

Druk „OFERTA”

pieczęć wykonawcy

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej 
Zamawiającego,

Firma

(nazwa i adres wykonawcy)

(REGON, NIP, nrtel/faksu, e-mail)

składa ofertę na:
USŁUGI SPOŁECZNE: USŁUGI CATERINGU - PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA 
DZIECI W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH 
W LATACH 2020 - 2022 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ „PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „POZA HORYZONT” W GORLICACH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 
ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ 
PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2, PODDZIAŁANIE 9.2.1.

1.1. Kryterium - cena

Oferujemy cenę jednostkową brutto za przygotowanie jednej kanapki i dostarczenie jej 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ust. 1 pkt 1 ogłoszenia:

cena brutto zł.

(słownie:.................................................................................................................................... ),

1.2. Kryterium - kryterium społeczne: podmiot ekonomii społecznej

Oświadczam/Oświadczamy, że Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej 
zgodnie z definicją zawartą w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 
2023 r., Ekonomia Solidarności Społecznej (monitor Polski z 2019, poz. 214), 
zamieszczonym na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
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□ Oświadczam/Oświadczamy, że Wykonawca nie jest podmiotem ekonomii społecznej 

zgodnie z definicją zawartą w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 
2023 r., Ekonomia Solidarności Społecznej (monitor Polski z 2019, poz. 214), 
zamieszczonym na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Wykonawca zobowiązany jest podać informację, czy jest podmiotem ekonomii 
społecznej zgodnie z definicją zawartą w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 
Społecznej do 2023 r., Ekonomia Solidarności Społecznej (monitor Polski z 2019, poz. 
214), zamieszczonym na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Jeżeli Wykonawca wskaże, że jest podmiotem ekonomii społecznej zgodnie 
z definicją zawartą w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r., 
Ekonomia Solidarności Społecznej (monitor Polski z 2019, poz. 214), zamieszczonym 
na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl, otrzyma 5 pkt (5%).
Jeżeli wykonawca nie jest podmiotem ekonomii społecznej zgodnie z definicją zawartą 
w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r., Ekonomia 
Solidarności Społecznej (monitor Polski z 2019, poz. 214), zamieszczonym na stronie 
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl, nie otrzyma punktów (0 pkt).
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi (czy jest albo nie jest podmiotem 
ekonomii społecznej), Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie jest podmiotem ekonomii 
społecznej i nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium (0 pkt).

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami zawartymi 
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas podany w Ogłoszeniu o 
zamówieniu.

4. Oświadczamy, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu - jeżeli dotyczy.

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),

Integralną część oferty stanowią załączniki:

1............................................................

2............................................................

3 ............................................................

4 ............................................................

5 ............................................................

2



Złożona oferta liczy............koleino ponumerowanych stron.

miejscowość, data pieczęć i podpisy osób uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy 
(wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym 
lub posiadających pełnomocnictwo)
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