
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA

Nawiązując  do  ogłoszonego  zapytania  ofertowego  z  dnia  02.10.2020r.  pn.  „Prowadzenie  zajęć
w Klubie Seniora”  w ramach projektu pt.: „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11
Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej  jakości  usług,  w tym opieki  zdrowotnej  i  usług  socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym  Poddziałanie  11.2.3  Ułatwienie  dostępu  do  usług  społecznych,  w  tym  integracja  ze
środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, składam ofertę na: 

CZĘŚĆ I – PROWADZENIE ZAJĘĆ RUCHOWYCH

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

CZĘŚĆ II – ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPEUTĄ 

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

*  Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

CZĘŚĆ III – ZAJĘCIA MANUALNE

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz



zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

CZĘŚĆ IV – ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

CZĘŚĆ V – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE – PRAWNE

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

CZĘŚĆ VI – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE – PSYCHOLOGICZNE

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

CZĘŚĆ VII 
1. SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI – PIELĘGNIARKA



Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych
nieprowadzących  działalności  gospodarczej  cena  musi  zawierać  również  należne  zaliczki  na  podatek  oraz
składki,  jakie  Zamawiający  zobowiązany  będzie  odprowadzić,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  łącznie  ze
składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy.

2. SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI – LEKARZ (według specjalności:) 

a. NEUROLOG

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

b. INTERNISTA

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

c. GINEKOLOG

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................



…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

CZĘŚĆ VIII – ZAJĘCIA KULINARNE

Cena całkowita* …................................................................................................................................

Cena całkowita słownie* …...................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

* Podana cena musi  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej  prośbie o złożenie
oferty cenowej oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi
po stronie Zleceniodawcy.

Oferent może złożyć ofertę na jedną, na dwie, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem,
na osiem części.  W przypadku części  VII  można złożyć  ofertę  na konkretną specjalizację
zgodnie  z  wykształceniem  kierunkowym:  pielęgniarka,  lekarz  neurolog,  lekarz  internista,
lekarz ginekolog. W przypadku nie wypełnienia, którejś z części, uznaje się, że oferta w tej
części nie została złożona

DANE WYKONAWCY:

Nazwa/ Imię i nazwisko: …...........................................................................................

Siedziba – Adres (zamieszkania) …...............................................................................

REGON (jeśli dotyczy) …..............................................................................................

NIP (jeśli dotyczy) …......................................................................................................

PESEL (jeśli dotyczy).....................................................................................................

Nr telefonu, e-mail ….....................................................................................................

Miejscowość ........................, dnia …...........… 2020r.                           …...........................................

podpis Wykonawcy



OŚWIADCZENIA:

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań:

1. Oświadczam/y,  że  zapoznałem/liśmy  się  z  warunkami  zapytania  ofertowego  oraz
załącznikami  do niego i  nie  wnoszę/imy żadnych zastrzeżeń,  zdobyłem/liśmy konieczne
informacje  i  wyjaśnienia  niezbędne  do  rzetelnego  przygotowania  oferty  i  właściwego
wykonania zamówienia, a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób
kompleksowy (bez względu na okoliczności i źródła ich powstania).

2. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w zapytaniu ofertowym, tj. 20 dni licząc od terminu składania ofert.

3. Oświadczam/y , że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art.  14  RODO1 wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub
pośrednio  pozyskałem/liśmy w celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
w niniejszym postępowaniu2

4. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

5. Oświadczam/y iż nie byłem/liśmy karany/ni za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz że
korzystam/y z pełni praw publicznych.

…………………………………….
podpis

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1)

2 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).


