Załącznik nr 1– wzór oferty
…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane Wykonawcy – imię i nazwisko, adres, telefon

Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie

poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad

osobami zależnymi zgodnie z ofertą na terenie Centrum Wsparcia „Kolping” w
………………………
Proponowana cena brutto brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe
leżące po stronie Zamawiającego w przypadku zawarcia umowy) jednej godziny zegarowej
coachingu wynosi:
1. …………………..… zł (słownie:……………………….………………złotych) brutto
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.
b) Zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.
d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania
zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego w
przypadku zawarcia umowy).
e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego
zrealizowania. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO:
-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
ustanawiającego

wspólne

przepisy

dotyczące

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
-rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu
europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
-ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w
liczbie 276 godzin miesięcznie.
3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.
……………………………………………………..
podpis Wykonawcy

Załączniki:
1. Dyplom/świadectwo wskazujące na odpowiednie wykształcenie – kopia
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.
3. Załącznik numer 1 do Oferty: „Doświadczenie 1 wykonawcy”.
4. Oświadczenie o braku zobowiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2
5. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3

Załącznik numer 1 do Oferty: „Doświadczenie 1 wykonawcy” 1
Wykaz należycie zrealizowanych godzin poradnictwa zrealizowanego przez Wykonawcę w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie.

Lp.

Nazwa usługi

Podmiot, dla którego usługę
zrealizowano i okres realizacji
usługi

1.

2.

3.

SUMA

1

Dopuszcza się zwiększanie liczby wierszy – w zależności od oferty

Liczba godzin porad zrealizowanego
przed dniem złożenia oferty

