
   

 

OFERTA 

 

Do 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Ul. 1-go Maja 10 

tel./fax: 41 – 377 – 76 – 29 wew. 35 

e-mail: sekretariat@gops.solec-zdroj.pl 
 

 

Odpowiadając na skierowane do nas / do mnie ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 3/2018 

dotyczące zamówienia na: 

 

Osobiste świadczenie usług na stanowisku Psychologa w Projekcie pn. „Rodzina Wspólna 

Troska”. Opis zadań, obowiązków i odpowiedzialności oraz istotne postanowienia umowy  

na ww. stanowisku znajduje się w Załączniku nr 1 do Wniosku nr 3/2018. 
 

składamy ofertę  następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie całości (88 godz.) zamówienia za cenę netto........................................ zł 

      Obowiązujący podatek VAT……%...........................................................……………………...zł 

Cena brutto : ……………………………………………………………………..…………….. zł 

Słownie: ...............................................................................................................................złotych 

 

2. Oferuję wykonanie 1 (jednej) godziny zamówienia za cenę netto*:…………………………….zł 

      Obowiązujący podatek VAT……%...........................................................……………………...zł 

Cena brutto : ……………………………………………………………………..……………   zł 

Słownie: ...............................................................................................................................złotych 

UWAGA! 

Należy podać zryczałtowaną wartość brutto zamówienia uwzględniającą realizację 88 

godzin zadań oraz stawkę brutto za 1 (jedną) godzinę zegarową. 

 

Do zaoferowanych kwot brutto Zamawiający doliczy odpowiednio stawki, które 

zobowiązany byłby odprowadzić po dokonaniu wyboru oferty danego Wykonawcy – 

zgodnie z treścią Oświadczenia nr 1 do Oferty 

3. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

4. Oferowana cena uwzględnia wysokie koszty, narzuty, w tym obowiązujące podatki wynikające 

z przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia. 

5. Okres związania z ofertą: 14 dni od daty złożenia. 

6. Oświadczamy, że Wykonawca  jest/ nie jest* płatnikiem podatku VAT o numerze 

identyfikacyjnym NIP:         .......................................................... 

 

 

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

/czytelny podpis Oferenta 
 

---------------------------------- 
   */ niepotrzebne skreślić 



   

 

Załącznik nr 1 do Oferty 
 

  ………………………………….. 

                                                                                                         Miejscowość, data 

Oświadczenie Oferenta  
Podmiot Ekonomii Społecznej/ inny wykonawca*     

W przypadku złożenia oferty przez PES do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten 

fakt.  

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

/imię i nazwisko/firma/ 

 

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

/adres zamieszkania/siedziby/ 

 

Legitymujący się ………………………………………………………………………………….. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za składanie fałszywych zeznań oświadczam, 

że: 

1. Jestem zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę (umowy zlecenia) – TAK / NIE* 

Z tego tytułu osiągam dochody miesięczne równe lub wyższe niż obowiązujące minimalne 

wynagrodzenie – TAK / NIE * 

2. Jestem emerytem – rencistą – TAK / NIE * 

3. Prowadzę działalność gospodarczą (w tym rolniczą) i z tego tytułu odprowadzam 

obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne – TAK / NIE * 

W związku z prowadzeniem działalności jestem płatnikiem podatku VAT - TAK / NIE * 

4. Jestem bezrobotnym z prawem do zasiłku - TAK / NIE * 

5. Jestem bezrobotnym bez prawa do zasiłku - TAK / NIE * 

6. Jestem nie pracjącym – TAK / NIE * 

7. Jestem studentem do 26 lat – TAK / NIE * 

8. Jestem zatrudniona/y w instytucjach uczestniczących w realizacji projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nie zachodzi obawa konfliktu interesów 

lub podwójnego finansowania – TAK / NIE * 

9. Oświadczam, że jestem / nie jestem zatrudniona/y 1 w projektach finansowanych w ramach 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak również 

w ramach innych projektów finansowanych z Umowy Partnerstwa. 

10. Posiadam Obywatelstwo polskie – TAK / NIE * 

11. Byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – TAK / NIE * 

12. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych - 

TAK / NIE * 

Złożone przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. 

………………………………………….. 

                                                                                          /czytelny podpis Oferenta/ 

                                                                    
1*niepotrzebne skreślić 

  Jeśli zaznaczono, że pracuje się w projektach finansowanych w ramach projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności lub/i w ramach Umowy Partnerstwa, Zamawiający wymagać będzie w przypadku 

wyboru Wykonawcy przedstawienia harmonogramu pracy, uwzględniającego ewidencję czasu godzin i zadań 

realizowanych w ramach wszystkich projektów, w które jest zaangażowanym (ewidencja ta musi uwzględniać okres 

realizacji zadań przewidzianych w projekcie „Rodzina Wspólna Troska”). Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 



   

 

Wzór oferty 
 

 

 

 

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

Pieczątka Oferenta / Wykonawcy                                                                  Miejscowość, data 

Podmiot Ekonomii Społecznej/ inny wykonawca*     

W przypadku złożenia oferty przez PES do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten 

fakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


