
 

   

 

 

 

Projekt Gminy Kielce: „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”   

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

                                                                                                                                            

……………………..                                                                      

miejscowość, data 

……………………………………………….. 

Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

 

Formularz ofertowy 

 

Przystępując do zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 

dwóch wyjazdów integracyjno-rekreacyjnych do miejscowości Orzechówka 45 dla dzieci i 

młodzieży w wieku 5 - 18 lat oraz opiekunów wraz z usługą transportową (wynajem 

autobusu/busa z kierowcą).  

 

składam niniejszą ofertę:                              

Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto 

w zł 

  

 

Cena netto  

w zł 

 

1.  zorganizowanie 2 wyjazdów integracyjno-rekreacyjnych do 

miejscowości Orzechówka 45 dla dwóch grup po 15 dzieci i 

młodzieży w wieku 5 - 18 lat i 8 opiekunów wraz z usługą 

transportową (wynajem autobusu/busa z kierowcą) 

  

 

Niniejszym oświadczam(y), że: 

1. wykonawca jest/ nie jest podmiotem ekonomii społecznej1, o którym mowa Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014 – 2020,   

2. podane ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, 

3. spełniamy warunki udziału w postępowaniu,  

4. dysponujmy sprawnym technicznie pojazdem, z pasami bezpieczeństwa, klimatyzacją oraz 

osobami zdolnymi i posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

5. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia                     

i akceptujemy określone w nim warunki oraz zasady postępowania, 

6. zostaliśmy uprzedzeni o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 

(tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1950 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy i niniejszym oświadczam, że informacje podane w 

niniejszej ofercie są zgodne  z prawdą, 

7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert, 

8. przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia, 

9. zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych 

osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania do celów związanych z 

przeprowadzeniem niniejszego postępowania. 

 

 

 

  ………………………………………. 

Podpis i pieczęć Wykonawcy  

 


