
PS-271-17/2022   FORMULARZ OFERTY   

na wykonanie usługi o wartości netto poniżej 30 000 euro. 
 

Gmina Myślenice 

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  

 ul. Słowackiego 82, 32 - 400 Myślenice 

 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie „Przeprowadzenie 

i sporządzenie Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Myślenice na lata 2023-

2030”  – znak sprawy: PS-271-17/2022    

 

my niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa i adres Wykonawcy1 

Nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

NIP (jeżeli dotyczy)  

REGON (jeżeli dotyczy)  

E mail:  

Tel/fax:  

                                                                                                                                                                                        

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę: 

Netto:………………………..zł 

VAT:……..%..........................zł 

Brutto: …………………………..……….zł 

2. Dysponuje osobą/osobami, które będą realizować zamówienie tj. :  

- wykonałem analizę potrzeb socjalnych dla jednostki terytorialnej (miasto, gmina. powiat).  

Nazwa jednostki 
terytorialnej na rzecz której 
była realizowana analiza 

Opis analizy potrzeb socjalnych Termin realizacji 
analizy   

Wartość brutto 

    

    

 Do oferty dołączam referencję wystawione przez podmiot na rzecz którego realizowana była analiza 

lub inny dokument z którego będzie wynikało, że usługa została wykonana prawidłowo i odebrana 

przez zlecającego 

 

3. OŚWIADCZAMY, że: 

a. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

                                                           
1 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy 

wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 



b. zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

c. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu – osoba/osoby wskazane w ust. 2 zostaną 

skierowane do realizacji zamówienia 

d. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

e. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  na „Przeprowadzenie i sporządzenie Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Myślenice na lata 2023-2030” nr PS-271-

17/2022, 

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.   
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na:   

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;   

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,   

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  

5) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia;  

6) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 

4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon, Fax  

Adres e-mail  

                                                           
2 rozporządzenie 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). 
3 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 (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty). 



 
5. OFERTĘ składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty 

są: 

 

_________________ dnia ____________________  

  

                                                                                                                    

___________________________________ 

(podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy) 

 


