
Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonego  
w trybie podstawowym z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień  
na usługi społeczne i inne szczególne usługi  zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt
2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.) na :

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na rok 2022”. 

....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

Nr telefonu: ..........................................................……………………………………….
………………………….........…

nr faxu: ..........................................……………………………………….
………………………………….………………………

e-mail; ..................................................................................
……………………………………………….….........

REGON: .......................................................................... 
NIP:  ..............................................................

 
KRS ..............................................................................................................................................
.........

składam niniejszą ofertę:

Oferuję  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  

i na warunkach płatności określonych w SWZ:
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1. Cena:

Świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi  

w  miejscu  ich  zamieszkania  na  rok  2022  –  cena  1  godziny  brutto

………………………………..PLN,

Słownie:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………..

2. Doświadczenie Wykonawcy:

Lp.

Doświadczenie Wykonawcy (zaznacz właściwe pole znakiem X)

1. 3 lata i powyżej

2. od 3 lat do 2 lat 

3. od 2 lat do 1 roku 

3. Oświadczam,  że  oferowana  cena  brutto  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z

realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Zobowiązujemy  się  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  terminie:  zgodnie  z

SWZ.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą  ofertą przez okres  30 dni od

dnia upływu terminu składania ofert czyli do dnia 7 stycznia 2022 r.

6. Usługi  objęte  niniejszym postępowaniem zamierzamy  w całości  wykonać  sami,  za

wyjątkiem  następujących  części  zamówienia  określonych  w  punkcie  7  niniejszego

formularza.

7. Oświadczamy,  że  następujące  części  zamówienia  zamierzamy  powierzyć

Podwykonawcom  (należy  wskazać  jaka  część  zamówienia  będzie  powierzona

Podwykonawcom oraz dla każdej części podać nazwy i adresy Podwykonawc  ó  w, o ile

są znani na dzień składania oferty):
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…………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

…………………………………………………………………

Podwykonawcom zamierza się powierzyć………………………..% zamówienia.

(opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez Podwykonawcę)

8. W  przypadku  powierzenia  Podwykonawcom  do  wykonania  części  zamówienia
wskazanych  
w punkcie 8 niniejszego formularza odpowiadamy za całość przedmiotu zamówienia.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności ze Specyfikacją
Warunków  Zamówienia  i  uznajemy  się  za  związanych  określonymi  w  niej
postanowieniami.  Do  Specyfikacji   Warunków  Zamówienia  nie  wnosimy  żadnych
zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

10. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do
jej zawarcia na warunkach zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od ………....
do  ……..…. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
Dołączone są do oferty w pliku o nazwie……………………………………

12. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty są ponumerowane i cała oferta składa
się  
z ………… stron.

13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu
karnego). 

14. Czy Wykonawca jest: ( proszę zaznaczyć właściwe)

          mikro przedsiębiorstwem
                  
                małym przedsiębiorstwem

          średnim przedsiębiorstwem

          nie dotyczy w/w.
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15. Oświadczam (-y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

16. Oświadczam (-y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.2

17.  Oświadczam (-y) że:
1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*,
2)  wybór  naszej  oferty będzie prowadził  do powstania  u Zamawiającego obowiązku

podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług.  Powyższy
obowiązek  podatkowy  będzie  dotyczył  ________________________  objętych
przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
__________________.3 zł.*

Uwaga: W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy
użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  1913),  wykonawca,  w celu  utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów).

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 L119  
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).

3
  Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku).

 * -  Niepotrzebne skreślić

       Uwaga: Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”,
kiedy  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  to  nabywca  (zamawiający)  będzie
zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT. 

Tylko  w  przypadku,  gdy  wybór  oferty  wykonawcy  będzie  prowadził  do  powstania  u  zamawiającego
obowiązku podatkowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, wartość tego
towaru lub usługi bez podatku VAT. – należy wypełnić pkt 19 ppkt 2) oświadczenia.
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1. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej część są:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

1 – niepotrzebne skreślić

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

Miejscowość, data                                                                          (kwalifikowany elektroniczny podpis, zaufany lub osobisty 

                                                                                                 osoby uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 
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