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zał. nr 2 do ogłoszenia 

 

 
Druk „OFERTA”  

 

 

 

 
   .....................................................                                                                                                   
             pieczęć wykonawcy                                         
       
 
 

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

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

(REGON, NIP, nr tel/faksu, e-mail) 

 
 
składa ofertę na: 
 
USŁUGI SPOŁECZNE: USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE – PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ 
SPECJALISTYCZNYCH/EDUKACYJNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ „POZA 
HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 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. 
 
w zakresie części (Wykonawca winien wypełnić te części zamówienia w których składa ofertę): 
 

Części 
zamówienia 

Nazwa części zamówienia/ 
osoby wskazane do prowadzenia zajęć 

 

Cena - oferowana wartość brutto 
 

1 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 
 
Zajęcia będą prowadzone przez 
następującą osobę: 
 
1) Pan/Pani: ………………………………… 

                          (imię i nazwisko) 

 
…………………………………………….. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie jednej 
godziny zajęć (45 minut) wynosi: 
 
............................................................ zł 
 
(słownie zł:…………………..……..…….. 
…………………………………………….). 
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2 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KLUCZOWE 
KOMPETENCJE NAUKOWO -
TECHNICZNE 
 
Zajęcia będą prowadzone przez 
następującą osobę: 
 

1) Pan/Pani: ………………………………… 
                          (imię i nazwisko) 

 
…………………………………………….. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie jednej 
godziny zajęć (45 minut) wynosi: 
 
............................................................ zł 
 
(słownie zł:…………………..……..…….. 
…………………………………………….). 
 
 

 
 
 

1. Oświadczam/Oświadczamy, że nie jestem / jestem
 przyjmującym zlecenie lub 

świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 10 października 2002 r.                 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 poz 2207). 

        właściwe podkreślić 
 
     Wyjaśnienie: 
     Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi: 

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną                                        
w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca 
pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo 

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej  
– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734               
i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), na 
rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te 
podmioty działalności. 

 
 

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 

RODO
1 

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). 

 
 

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  
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Integralną część oferty stanowią załączniki: 
  

1. ........................................................                      
 
2. ........................................................                      

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

 
4. ........................................................    
 
5. ………………………………………..       

 
6. ……………………………………….. 

 
7. ………………………………………..      

 
8. ……………………………………….. 

 
 
 
         

Złożona oferta liczy ............. kolejno 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


