Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
…………………………
miejscowość, data

………………………………………..
Pieczęć Oferenta

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Rozdrażewie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………… 2020r. dotyczące świadczenia
usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku
do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na
terenie Gminy Rozdrażew w roku 2021, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając
jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami postawionymi przez
Zamawiającego oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu
ofertowym.
1. Oferta została złożona przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
/podać nazwę i adres składającego ofertę/

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
…………………………………… x 1100 godzin = …………………………………………………………
(cena jednej godziny brutto)
(wartość zamówienia brutto)
(słownie ……………………………………………………………………………………………………….)
(cena jednej godziny brutto)
(słownie ……………………………………………………………………………………………………….)
(wartość zamówienia brutto)

……………………………………….
podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta

Załącznik nr 2

……………………………….
Pieczęć Oferenta

………..………………………
miejscowość, data

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonania działalność w zakresie usług opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał rzeczowy, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.

……………………………………………………
pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 3

………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………….
Pieczęć Oferenta

Gmina Rozdrażew
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Rozdrażewie

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) – Dz.UE.L. z 2016 r., Nr 119, zwanego RODO, wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w
niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej/podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4

…………………………………………….

………………………………..

Pieczęć Oferenta

miejscowość, data

Oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r poz. 1076 ze zm.)1
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.:
„świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od
poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na
terenie Gminy Rozdrażew w roku 2021”
Oświadczam/y,2
 że nie należę /my do grupy kapitałowej
 że należę /my do grupy kapitałowej
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu
Lp.
Określenie Wykonawcy
1
2
3
W załączeniu przedkładam dowody potwierdzające, że powiązania z innym/i wykonawcą/ami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej /podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

1 Przez pojęcie grupy kapitałowej – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2 Właściwe zaznaczyć

