
Załącznik nr 2 do Specyfikacji
                                                                                                                                                         

 ......................................................
 (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

Nazwa Wykonawcy:  .…………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:  .…………………………………………………………………………………

NIP:  .…………………………………………………………………………………

Numer tel./faks:  .…………………………………………………………………………………

e-mail:   .…………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy (złożenia oferty): 

Imię i nazwisko: ..………………………………………………………………………………...............................

1. W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego  na zorganizowanie  i  przeprowadzenie
konsultacji, warsztatów oraz szkoleń w zakresie umiejętności społecznych dla 13 osób w ramach
projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach   Europejskiego  Funduszu
Społecznego  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej,  Działanie  7.1  Rozwój  i
upowszechnianie  aktywnej  integracji  Poddziałanie,  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej. oświadczam/y, że oferuję/emy wykonanie przedmiotu
zamówienia: 

Część 1

Cena  brutto  za  1  godz.  dydaktyczną  świadczenia  usługi  przygotowania  i  przeprowadzenia
konsultacji indywidualnych z psychologiem:

……………………..  zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................)

Cena brutto za 1 godz. x liczba godz. = Łączna wartość brutto realizacji zamówienia

…………………….. zł/godz. brutto x 24 godz. = ……………………..  zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................) 
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Część 2

Cena  brutto  za  1  godz.  dydaktyczną  świadczenia  usługi  przygotowania  i  przeprowadzenia
konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego:

……………………..  zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................)

Cena brutto za 1 godz. x liczba godz. = Łączna wartość brutto realizacji zamówienia

……………………..  zł/godz. brutto x 24 godz. = ……………………..  zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................) 

Część 3

Cena  brutto  za  1  godz.  dydaktyczną  świadczenia  usługi  przygotowania  i  przeprowadzenia
treningu podstawowych kompetencji i umiejętności społecznych:

……………………..zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................)

Cena brutto za 1 godz. x liczba godz. = Łączna wartość brutto realizacji zamówienia

…………………….. zł/godz. brutto x 24 godz. = ……………………..  zł brutto 

słownie: (.................................................................................................................................................) 

Część 4

Cena  brutto  za  1  godz.  dydaktyczną  świadczenia  usługi  przygotowania  i  przeprowadzenia
warsztatów z doradztwa zawodowego :

……………………..zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................)

Cena brutto za 1 godz. x liczba godz. = Łączna wartość brutto realizacji zamówienia

…………………….. zł/godz. brutto x 24 godz. = ……………………..  zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................) 
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Część 5

Cena  brutto  za  1  godz.  dydaktyczną świadczenia  usługi  przygotowania  i  przeprowadzenia
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:

……………………..zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................)

Cena brutto za 1 godz. x liczba godz. = Łączna wartość brutto realizacji zamówienia

…………………….. zł/godz. brutto x 8 godz. = ……………………..  zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................) 

Część 6

Cena  brutto  za  1  godz.  dydaktyczną  świadczenia usługi   warsztatów  umiejętności
wychowawczych

……………………..zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................)

Cena brutto za 1 godz. x liczba godz. = Łączna wartość brutto realizacji zamówienia

…………………….. zł/godz. brutto x 24 godz. = ……………………..  zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................) 

Część 7

Cena brutto za 1 godz. dydaktyczną świadczenia usługi  warsztatów rodzinnych

……………………..zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................)

Cena brutto za 1 godz. x liczba godz. = Łączna wartość brutto realizacji zamówienia

…………………….. zł/godz. brutto x 24 godz. = ……………………..  zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................) 
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Część 8

Cena brutto za 1 godz. dydaktyczną świadczenia usługi  warsztatów w zakresie savoir-vivre

……………………..zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................)

Cena brutto za 1 godz. x liczba godz. = Łączna wartość brutto realizacji zamówienia

…………………….. zł/godz. brutto x 24 godz. = ……………………..  zł brutto

słownie: (.................................................................................................................................................) 

1. Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1) oświadczam/y,  że  zapoznałem/liśmy  się  z  warunkami  zawartymi  w  Specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

2) oświadczam/y,  że  uważam/y  się  za  związanego/ych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) oświadczam/y, że akceptuję/emy warunki umowy i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru

mojej/naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez

Zamawiającego.

2. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  

Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych:

• oświadczam, że należę do grupy kapitałowej  i  w związku z tym składam listę podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej*:

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

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

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

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

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

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

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

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

• oświadczam,  że  nie  należę  do  grupy  kapitałowej/że  podmiot,  który  reprezentuję  

nie należy do grupy kapitałowej*.
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Do Oferty dołączam/y niżej wymienione dokumenty:

1. ………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………………………………………

8. ………………………………………………………………………………………………………

9. ………………………………………………………………………………………………………

10. ………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  od nr …… do nr …… .

 ............................................
 (miejscowość)  

 ............................................
 (data) 

 ............................................
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy)  

    

* Niepotrzebne skreślić
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