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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znak: 3/UE/2018 
 
 

……………………, dnia ………………… r. 
                   miejscowość 

 
Oferent: 
Imię i nazwisko/nazwa ……………………………………………. 
Adres…………………………………………………………………. 
Nr telefonu…………………………………………………………… 
Adres e-mail…………………………………………………………. 

 
 

 
Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy 
Polski Komitet Pomocy Społecznej  
ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl 

 
 

 

Formularz Oferty 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  znak: ……………….. z dnia ……………..2018 r. na realizację 

usługi z zakresu prowadzenia grup wsparcia dla dwóch grup 10 osobowych w ramach realizacji projektu 

pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski 

Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i 

zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

informuję, że: 
 

1) Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 
i zakresu przedmiotu zamówienia za cenę: 

………………………………….. zł brutto za godzinę 

Słownie: …………………………………………………………………….……………zł  brutto za godzinę 

 
2) Szczegółowe zestawienie cen oferty 

 
Okres 
świadczenia 
usługi 

Imię i nazwisko 
wykładowcy 

Liczba godzin 
świadczenia 
usługi 

Stawka 
jednostkowa 
za godzinę 
brutto 

Łączna 
wartość 
brutto 

I EDYCJA     
II EDYCJA     

 SUMA  

 
3) Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, oraz akceptuję warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się 
w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

 
 

…………..……………………………… 
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: 3/UE/2018 
 

 
……………………, dnia ………………… r. 

                   miejscowość 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
Oferent: 
Imię i nazwisko/nazwa ……………………………………………. 
Adres…………………………………………………………………. 
Nr telefonu…………………………………………………………… 
Adres e-mail…………………………………………………………. 
 
Dotyczy: na realizację usługi z zakresu prowadzenia grup wsparcia dla dwóch grup 10 osobowych w 

ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie 

dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 
 

Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
 
 
 

…………..……………………………… 
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego znak: 3/UE/2018 
 
 

……………………, dnia ………………… r. 
                   miejscowość 

 
 

Oświadczenie  o wykształceniu i doświadczeniu 
 

 
Imię i nazwisko:  
 
 
Dotyczy: realizacji usługi z zakresu prowadzenia grup wsparcia dla dwóch grup 10 osobowych w 

ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie 

dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 
Niniejszym oświadczam, iż posiadam1 : 
 
przeprowadzone godziny szkoleniowe w ramach prowadzonych grup wsparcia w ilości…………………… 

                                                                                                            (podać ilość godzin szkoleniowych) 
l 
 

doświadczenie zawodowe w  zakresie prowadzenia grup wsparcia .………………………………………  
                                                                                                                                                (podać ilość lat pracy w zawodzie) 
 
 
 
Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż powyższe 
informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 
……………………………………….. 

                                                                                                            czytelny  podpis  
 
 
 
 
 
 
1 niepotrzebne wykreślić 


