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Znak sprawy: ZO.I.3022.11.2020  Załącznik nr 1 do ogłoszenia  o zamówieniu  

Część od 1 do 4 

 

Dane Wykonawcy: 

 
Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................  
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................................  
 
NIP ……………………………………………………………………………………………………. 
 
REGON ………………………………………………………….(jeśli dotyczy) 
 
Telefon: ………………………….. e-mail: ………………………………… 
 

 

TREŚĆ OFERTY 

 

Nazwa zamówienia: usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym 

skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim w ramach 

realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2020- 2023 (RPO WO), 

Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

1. Oferuję  wykonanie zamówienia publicznego: 

1)w części nr 1: przeprowadzenie zajęć kompensacyjno - korekcyjnych dla uczestników 

w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO 

WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 
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usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 

łączną cenę brutto …………..………… zł w tym VAT zw. co wynika z iloczynu kwoty 

…………………. zł brutto za 1 godzinę zegarową (60 min.) x max. ilość godzin w czasie 

trwania umowy 740 godzin. 

 

2)w części nr 2: przeprowadzenie usługi psychiatrycznej dla uczestników w ramach 

realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), 

Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej za łączną cenę 

brutto …………..………… zł w tym VAT zw. co wynika z iloczynu kwoty …………………. zł 

brutto za 1 godzinę zegarową (60 min.) x max. ilość godzin w czasie trwania umowy 185  

godzin. 

 

3)w części nr 3: przeprowadzenie zajęć integracji sensorycznej dla uczestników w 

ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO 

WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 

łączną cenę brutto …………..………… zł w tym VAT zw. co wynika z iloczynu kwoty 

…………………. zł brutto za 1 godzinę zegarową (60 min.) x max. ilość godzin w czasie 

trwania umowy 370 godzin. 

 

4)w części nr 4: przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla uczestników w ramach 

realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), 

Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
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zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej za łączną cenę 

brutto …………..………… zł w tym VAT zw. co wynika z iloczynu kwoty …………………. zł 

brutto za 1 godzinę zegarową (60 min.) x max. ilość godzin w czasie trwania umowy 370 

godzin. 

 

W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, cena brutto 

podana jak wyżej jest ceną ostateczną jaką zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny brutto 

zostaną potrącone koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów 

Zamawiający zobowiązany będzie takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności 

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy). 

 

2. Jako Wykonawca, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego 

postępowania na podstawie punktu 5 ppkt. 1 i ppkt. 2 ogłoszenia. 

3. Oświadczam, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego 

informacji zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał 

zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach 

składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach 

złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Oświadczam, iż Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 Rozporządzenia 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 L 119  

z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 

 

5. Jako wykonawca oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.: 

a) dysponuję osobą/osobami zdolną do wykonania zamówienia tj.: 
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WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. 
Imię  

i nazwisko 
Usługa 

Kwalifikacje* 
 
 

Informacja  
o podstawie do 
dysponowania 
osobami, które 

będą 
uczestniczyć 

w wykonywaniu 
zamówienia 

 
(umowa o pracę, 
umowa zlecenie, 

oświadczenie, 
inne – np. 
osobiste 

świadczenie) 
 

1 

 
……………………………… 

 
………………………………. 

w części nr 1: 
przeprowadzenie zajęć 

kompensacyjno - 
korekcyjnych 

 
1) wykształcenie wyższe 

(tożsame z usługą, której 

dotyczy oferta) 

……………………………..  

2) pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw 

publicznych; 

3) niekaralność; 

4) nie figurują w Rejestrze 

sprawców na tle 

seksualnym. 

 

 

2 

 
……………………………… 

 
………………………………. 

w części nr 2:  
usługa psychiatryczna 

dla wychowanków 
rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz 

opiekunów 

1) wykształcenie wyższe 

(tożsame z usługą, której 

dotyczy oferta) 

……………………………..  

2) pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw 

 



 
 

  
Projekt Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo – 

wychowawcze                   oraz wsparcie pieczy zastępczej III EDYCJA realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, działanie 8.1, typ projektu: Wsparcie rodziny przeżywającej 
problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad 

dzieckiem oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
 

5 

publicznych; 

3) niekaralność; 

4) nie figurują w Rejestrze 

sprawców na tle 

seksualnym. 

 
3 

 
……………………………… 

 
………………………………. 

w części nr 3: 
przeprowadzenie zajęć 
integracji sensorycznej 

dla wychowanków rodzin 
zastępczych 

 
1) wykształcenie wyższe 

(tożsame z usługą, której 

dotyczy oferta) 

……………………………..  

2) pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw 

publicznych; 

3) niekaralność; 

4) nie figurują w Rejestrze 

sprawców na tle 

seksualnym. 

 

 

4. 

 
……………………………… 

 
………………………………. 

w części nr 4: 
przeprowadzenie zajęć 

logopedycznych 

 
1) wykształcenie wyższe 

(tożsame z usługą, której 

dotyczy oferta) 

……………………………..  

2) pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw 

publicznych; 

3) niekaralność; 

4) nie figurują w Rejestrze 

sprawców na tle 
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seksualnym. 

 

             *tabelę należy rozszerzyć (dostosować do podawanych danych) 

 

6. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do ogłoszenia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

7. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy i akceptuję 

go bez zastrzeżeń. 

 

8. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

 
Osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów właściwego rejestru  np. Krajowego 
Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub stosownego pełnomocnictwa, dowód osobisty. 
 
 
Miejscowość,  data  ………………………    

                      ……….…………………………………. 
 Pieczęć i podpisy osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 


