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Fundacja Wyjdź z Domu; 38-321 Moszczenica 78  

Biuro Projektu: ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice 

Te: 730 777 293 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

……………………………………….              ……………, dnia ………………. r. 

(Pieczęć, nazwa firmy/imię i nazwisko wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 nr 1-ZO-9.1.2-2017 

 

 

Zamawiający: Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” 

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w 

ramach trzech 6 dniowych „Wyjazdów szkoleniowo – terapeutycznych” dla uczestników i 

kadry projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-0140/16, 

realizowanego w ramach działania 9.1. poddziałania 9.1.2. Aktywny Integracja 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 

Termin realizacji zamówienia:  

I wyjazd – od 01.07.2017 do 19.08.2017 r. 

II wyjazd –  od 01.07.2018 do 26.08.2018. 

III wyjazd – od 01.07.2019 do 25.08.2019 r. 

 

I. Termin złożenia oferty: do dnia 29-06-2017 do godziny 14.30  

II. Warunki płatności: przelew po zrealizowaniu usługi 

III. Treść oferty: 

a. Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 

b. Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………… 

c. Telefon kontaktowy Wykonawcy: ……………………………………………………. 

d. Adres poczty elektronicznej (e-mail): ………………………………………………… 

e. NIP: …………………………………. 

 

Oferuję  wykonanie przedmiotu zamówieni - usługi w zakresie zakwaterowania  

i wyżywienia w ramach trzech 6 dniowych „Wyjazdów szkoleniowo – terapeutycznych” dla 

uczestników i kadry projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-

0140/16, realizowanego w ramach działania 9.1. poddziałania 9.1.2. Aktywny Integracja 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 

 

1. Cena brutto za osobę ………………………………………………………… PLN  
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Słownie: ……………………………………………………………………… PLN 

2. W zakresie warunków techniczno-rekreacyjnych ośrodka oferujemy ponadto (bez 

dodatkowej opłaty) 

Parametr oferowany (fakultatywny) Potwierdzenie wykonawcy 

(TAK/NIE) 

Boisko do gry w siatkówkę/koszykówkę  

Basen strzeżony/dostęp do kąpieliska strzeżonego 

na terenie obiektu  

Inne (podać) ………………………………………  

 

3. Zapewniam dodatkowe atrakcje: 

1) …………………………………………………….……………………… 

2) ……………………………………………………………………………. 

IV. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, zapoznałem się z opisem 

przedmiotu zamówienia w tym z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy i 

nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

V. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

VI. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia  

VII. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się 

do zawarcia umowy na realizację niniejszej usługi na zasadach i warunkach opisanych w 

zapytaniu ofertowym i w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego  

VIII. Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. 

Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, 38-321 

Moszczenica 78. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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,  
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3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,  

5. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

IX. Oświadczam iż akceptuję, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania. 

X. Integralną część niniejszej oferty cenowej stanowią następujące załączniki: 

1) ……………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

……………………….…………..  

(miejscowość, data)          ……………………………..…………………………..…… 

/czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych 

                                                         do składania oświadczeń woli w imieniu  

Wykonawcy/(pieczęć)/ 

 

 


