
Załącznik nr 1
F O R M U L A R Z       O F E R T O W Y

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym  
na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa – aktywna 

integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi

oferujemy następującą cenę  na  wykonanie  niniejszego  zamówienia :

...............................................................................................................................zł brutto

(słownie .........................................................................................................................zł)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń.*

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 
przygotowania i złożenia oferty.*

3. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia  na  organizację  szkoleń  w ramach  projektu  systemowego  pt.:  Zacznij  od 
nowa  –  aktywna  integracja  sposobem  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu  w 
Gołdapi.

4. Oświadczamy, że przedstawiony w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
określonych we wzorze umowy, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.  Oświadczamy,  że  uważamy się  związani  niniejszą  ofertą  przez  okres  wskazany przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: przez 30 dni.

7. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do 29 listopada  2013 r.
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WYKONAWCA

pieczęć WYKONAWCY
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ZAMAWIAJACY:

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gołdapi

ul. Jaćwieska 9
19-500 Gołdap



8.  Oświadczamy, że prace objęte niniejszym zakresem zamówienia wykonamy we własnym 
zakresie bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców* (należy wskazać zakres 
prac powierzony podwykonawcom)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Oświadczamy, że udzielamy 30 dniowego terminu płatności.

10. Do niniejszej oferty załączamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty – wymienione 
w Rozdziale III  pkt.  3 oraz dodatkowe dokumenty stanowiące integralną część umowy** 
(należy przedłożyć wykaz dokumentów składających się na ofertę i stanowiących jej część 
integralną).

11. Oświadczamy, że posiadamy wpis do rejestru instytucji szkolących prowadzonego przez 
Wojewódzki Urzad Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkolącej.

12. Oferta została złożona na ....................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr ................ do nr ................
13. Dane wykonawcy do korespondencji:
adres  .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nr tel. ..................................., faks. ..........................................., e-mail ....................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej ( m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny Dz. U. 88, poz. 553, z poźn. zm. ) oświadczam, że oferta oraz załączone do 
niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

Ofertę podpisali :
             

..................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

...................................., dnia ............................

*niepotrzebne skreślić
** jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopię, muszą być one czytelne i 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego uprawnionego 
przedstawiciela (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
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Załącznik nr 2

Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

Nazwa wykonawcy............................................................................................................

Adres wykonawcy .............................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
I.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

II. posiadania wiedzy i doświadczenia 

III.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia

IV. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.................................., dnia ............................
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                         

 ............................................................................
                                              /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3

Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

Nazwa wykonawcy............................................................................................................

Adres wykonawcy .............................................................................................................

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego pt.: 
Zacznij  od  nowa  –  aktywna  integracja  sposobem  przeciwdziałania  wykluczeniu 
społecznemu w Gołdapi  oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy z  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907)

................................., dnia ................                                                                                
                                                          ............................................................................

                                              /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4
Wykaz osób

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................................

Adres wykonawcy.......................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń 
w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem 
przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu  w  Gołdapi  przedstawiamy  wykaz  osób 
proponowanych do realizacji przedmiotu zamówienia:

Lp. Nazwisko i imię
Zakres 

wykonywanych 
czynności

Kwalifikacje 
zawodowe

Doświadczenie i 
wykształcenie

Informacje            o 
podstawie do 
dysponowania osobą

...................................., dnia ............................

                                              ............................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

W  przypadku  gdy  Wykonawca  wykazując  spełnienie  warunku  polega  na  osobach  zdolnych  do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zobowiązany jest w szczególności  przedstawić pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów  do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.
W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć 
pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania 
przedmiotu niniejszego zamówienia.  
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