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Załącznik nr 2 do  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO  nr 07/CiS/2020 z dnia  01 grudnia 2020 r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" 
Park Chopina 4 
66-200 Świebodzin 
Adres mailowy: stowarzyszeniepomost@onet.pl 
Strona internetowa: www.naszpomost.pl 
 
2. WYKONAWCA 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
e-maiL: ……………………………………………………………. 
NIP ………………………………………………………………….. 
REGON …………………………………………………………….. 
 
3. OFEROWANA CENA 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 07/CiS/2020 z dnia  01 grudnia 2020 r. na wykonanie prac 
adaptacyjnych pomieszczeń dla uczestników projektu „CIS jako perspektywa zmiany” Oś priorytetowa 7. 
Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, 
Współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, składam ofertę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w 
zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem: 
 

1. „Cena” 

 

zadanie Wartość brutto zamówienia 

 

PRACE ADAPTACYJNE 
POMIESZCZEŃ  

 
 ………..………………………. zł  
Słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
W tym podatek VAT …….% ………………………………zł 
Słownie  
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Cena obejmuje wszystkie koszty zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i szczegółowym opisem 
zamówienia. 
 
 

2. „Gwarancja” 
Gwarancja na wykonane prace remontowo-adaptacyjnych:* 

- gwarancja 12 miesiące  

- gwarancja 24 miesiące  
- gwarancja 33 miesiące 
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- gwarancja 36 miesięcy  
 

3. kryterium „klauzula społeczna”: * 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że do realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnię(my) zgodnie z na 
umowę o pracę na część etatu, nie mniej niż 1/2 etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż 
jeden miesiąc i obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu  

a. osobę/osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy i/lub  

b. młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub  
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym 
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 
oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej , 
zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej , 

zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej . 
 

4. Osobą, która będzie bezpośrednio wykonywać przedmiot zamówienia jest: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać imię i nazwisko oraz posiadane kwalifikacje i uprawnienia) 

 
4. WARUNKI REALIZACJI:  

1) Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie Zapytaniem ofertowym, na warunkach zawartych w projekcie 
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

2) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskałem konieczne informacje niezbędne 
do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuję postanowienia i wymagania stawiane w Zapytaniu ofertowym. 

3) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 
4) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 
5) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności w projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6) Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
7) Oświadczam, iż w cenie oferty uwzględniłem wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz 

wszelkie koszty z realizacją zamówienia. 
8) Oświadczam, że: 

 spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, 
 posiadam doświadczenie zawodowe oraz zespół zdolny do wykonania niniejszego zamówienia,  
 posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, 
 nie znajduję się w stanie upadłości albo likwidacji, 
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

 Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;  

 W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz 
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie 
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
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zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;  

 Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

9) Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie Zamówienia wyznaczamy 
………………………………………………………………………………….. (imię, nazwisko, adres e-mail). 

10) Oświadczamy, że umowę wykonamy samodzielnie/przy pomocy następujących podwykonawców**: 
a. Nazwa …………………………………………………, zakres …………………………………………………………. 
b. Nazwa …………………………………………………, zakres …………………………………………………………. 

  

11) Do niniejszego formularza ofertowego załączam : 
a) Formularz ofertowy; 
b) Zatwierdzony wzór umowy; 
c) Oświadczenie zamawiającego o powiązaniu osobowo-kapitałowego. 

** niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data ………………………………………………. 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
Podpis/y osób upoważnionych do działania 

 w imieniu wykonawcy i pieczęć firmowa 
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