
Załącznik Nr 1 do SIWZ

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy]
reprezentowany przez:

……………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

adres e-mail Wykonawcy (do korespondencji)  
osoba wskazana do kontaktu (imię i nazwisko, nr
tel.)

                                                                        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
                                                                        ul. Krotoszyńska 16
                                                                        63-720 Koźmin Wlkp.

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie  na realizację  zadania  pn.:  Świadczenie  usług  opiekuńczych  na  terenie
miasta i  gminy Koźmin Wielkopolski  w miejscu  zamieszkania podopiecznego od poniedziałku  do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia 2021  do
31 grudnia 2021 roku

MY NIŻEJ PODPISANI  

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OFERUJEMY wykonanie całego zamówienia     (w przeliczeniu na okres 12 miesięcy):

za cenę netto: …………………………………… zł  (netto)

stawka podatku VAT …… %:     + …………………………………… zł  (VAT)

co daje łącznie cenę brutto:  = …………………………………… zł  (brutto)

słownie: ……………………………….......……………………………………………….  (brutto)

z   zachowaniem ceny jednej roboczogodziny (60 minut)   podstawowych usług opiekuńczych  :
cena netto: …………………………………… zł  (netto)

cena brutto:        = …………………………………… zł  (brutto)

słownie: ……………………………….......……………………………………………. …  (brutto)

Cena zawiera wszystkie składniki, jest ceną ostateczną oraz zawiera stawkę gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1

godzinę ( 60 minut) pracy osoby świadczącej usługi, która wynosi ……………………… słownie……………………………………………….

.………………………………….                    .………………………………….
Miejscowość i data Podpis i pieczęć Wykonawcy lub pełnomocnika



3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od 02 stycznia 2021
r. do 31 grudnia 2021 r.

4. INFORMUJEMY, ŻE: (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych)

 wybór oferty *nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
 wybór  oferty  *będzie prowadzić  do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego

w odniesieniu do następujących towarów lub usług

…………………………………………………………………………………………………nazwa, rodzaj towaru, usługi  których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego)

o wartości bez kwoty podatku wynoszącej ………………………… zł netto.
       (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

5. OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia
wraz z załącznikami i  uznajemy się za  związanych określonymi w niej  postanowieniami oraz
zasadami postępowania.

6. ZAPOZNALIŚMY SIĘ  z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje
konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. INFORMUJEMY, że jesteśmy* / nie jesteśmy* małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP).
(zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)

10. PRZEWIDUJEMY* / NIE PRZEWIDUJEMY* powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom.

Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy, 
jeśli jest znana

Nazwa części zamówienia powierzona
podwykonawcy

1.  
2.
3.

* niewłaściwe skreślić

.………………………………….                        .………………………………….
Miejscowość i data Podpis i pieczęć Wykonawcy lub pełnomocnika

11. OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  postanowieniami  Projektu  umowy  stanowiącego
załącznik  do Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  AKCEPTUJEMY  warunki
płatności i w przypadku wyboru naszej oferty,  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ  do zawarcia umowy
zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. ZOBOWIĄZUJEMY  SIĘ,  w  przypadku  wybrania  naszej  oferty  jako  najkorzystniejszej,
do dostarczenia  umowy  regulującej  naszą  współpracę,  przed  podpisaniem  umowy  z
Zamawiającym (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
oferta wspólna).

13. INFORMUJEMY, że niniejsza oferta zawarta na stronach o nr od …….. do …….. stanowi

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  



14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

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

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

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

15. OFERTĘ niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.  

Oświadczamy*, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie z treścią art. 233 par 1 Kodeksu Karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat.

.………………………………….                      .………………………………….
Miejscowość i data  Podpis i pieczęć Wykonawcy lub pełnomocnika

______________________________
1)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*  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).


