
 

 1

POKL.3211/1.2014        Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego obozu aktywnej integracji 
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Dane dotyczące Oferenta: 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

e-mail...................................................................................................................... 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

Dane dotycz ące Zamawiaj ącego:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

Ul. Szubianki 21 

63-200 JAROCIN 

tel/fax 62 505 46 06/ 62 505 50 85 

Cena za wykonanie zamówienia zgodnie z ofert ą z dnia ..................... : 

Cena brutto............................... zł 

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

w tym:  
- koszty stałe : …………………….zł brutto,  
 
- koszty zmienne:  
  jednostkowy koszt przypadający na jednego uczestnika:  …….…. zł/brutto x planowana    

liczba uczestników tj. ….. osób = ……………………zł brutto 
 

 

     ...................................................... 

                                                                           (imię i nazwisko)                      

                                                                                                      podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Oświadczam , że wymieniona powyżej kwota/kwoty* zawiera wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przeze mnie 
dokumentacją. 
Oświadczam , że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne z art. 22 ust. 1 
ustawy :  
a)samodzielnie * 
b)polegając na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów –w związku z powyższym załączam do 
oferty ................................................................. na dowód , iż będę dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia.* 
Oświadczam , że brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) ustawy  
Informuj ę , że : 
A) Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami) i załączam  listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej * 
B) Nie należę do grupy kapitałowej* 
Brak skreślenia żadnej opcji A lub B powyżej z jednoczesnym nie dostarczeniem listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający uzna za jednoznaczne z informacją , że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 
Oświadczam,  że akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy oraz zobowiązuję się  
do jej zawarcia na przedstawionych w nim warunkach. 

Oferuj ę termin płatności 14 dni. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1 ........................................................................... 

2 ........................................................................... 

3 ........................................................................... 

Zastrzeżenie Oferenta: 

Zgodnie z art. 8 ustawy Oferent zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

1 ........................................................................... 

2 ........................................................................... 

 

                                                                          .........................................................................                                                                                      

(imię i nazwisko)                      

                                                                       podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy           

* - niepotrzebne skreślić 


