
 

   

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 
 

………………………………………………………….….    ………………………………….…… 
/nazwa/imię i nazwisko/pieczęć firmowa/                                              /data i miejscowość/ 
……………………………………………………………. 
………………………………………………………….… 
/adres/ 

 
 

do Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „WYJDŹ Z DOMU” 
Biuro: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz 

 
 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/WzD/KIS/9.1.2/2017 
z dnia 05 czerwca 2017 r. 

 
……………………………….………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko/nazwa i adres Wykonawcy/ 
numer telefonu: ………………………………………………………………………………. 
numer faksu: …………………………………………………………………………………… 
e-mail: …………………………………………………………………………………………….. 
PESEL*: …………………………………………………………………………………….…….. 
NIP**: …………………………………………………………………………..…………….. 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych przez 
Indywidualnego Doradcę Klienta w ramach projektu pn. „Metamorfozy – kompleksowy program 
reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny” realizowanego przez fundację 
Collegium Progressus w partnerstwie z fundacją na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
„WYJDŹ Z DOMU” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
2014-2020, Os Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, 
Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.02-12-0076/16-00, oferuję wykonanie zamówienia na 
następujących warunkach: 
 
* dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
** dotyczy osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
 

Lp. 
Zakres przedmiotu 

zamówienia 

Maksymalna 
liczba 

jednostek 
(godzin) 

Cena jednostkowa 
brutto za 1 godzinę 
usług doradczych 

świadczonych przez 
IDK (liczbowo  

i słownie) 

Łączna wartość brutto = cena 
jednostkowa brutto x liczba 

jednostek godzinowych 
(liczbowo 
i słownie) 



 

   

 

1 

 
Świadczenie usług 
doradczych przez 
Indywidualnego 
Doradcę Klienta 

2 720 godzin 
w okresie 
realizacji 
projektu 

  

RAZEM KWOTA BRUTTO (liczbowo i słownie):  

Wskazana przeze mnie cena stanowi maksymalne wynagrodzenie za przeprowadzenie przez IDK 
usług szkoleniowych w maksymalnym wymiarze godzinowym wskazanym w tabeli powyżej. 
Faktyczne wynagrodzenie będzie uzależnione od rzeczywistej liczby uczestników projektu i ilości 
przeprowadzonych godzin, wg cen brutto określonych w tejże tabeli.  
 
UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. 
Wskazana cena obejmuje wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z 
odrębnych przepisów) i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń 
zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, należnych 
podatków – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia, na podstawie aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

1. Oświadczam, iż osoba przewidziana do pełnienia obowiązków IDK przewidziana do realizacji 

zamówienia zrealizowała usługi  w postaci wsparcia indywidualnego/grupowego osób w 

łącznym wymiarze .............. godzin  zegarowych  wg szczegółowej tabelki: 

  

Lp. 
Imię i 

nazwisko  

Nazwa, adres 
telefon 

odbiorcy 
zrealizowanych 

usług 

Data wykonania usług 
(dzień miesiąc 

rozpoczęcia - dzień 
miesiąc zakończenia) 

Liczba zrealizowanych godzin 
doradczych 

indywidualnych/grupowych  

 
1. 
 

    

2.     

3.     

4.     



 

   

 

5.     

 
 
UWAGA!  
Wykonawca winien dołączyć do oferty: CV (życiorys/-y zawodowy/-e) lub kopie dokumentów 
potwierdzających wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające liczbę zrealizowanych godzin 
doradczych poświadczone za zgodność z oryginałem 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych 
wyjaśnień.  

 
2. Oświadczam/-y, że podane ceny stanowią jedyne świadczenie należne Wykonawcy za 

wykonanie zamówienia, w szczególności ceny obejmują wszystkie koszty potrzebne do 

wykonania zamówienia. 

3. Oświadczam/-y, że zapoznałam/-em/-liśmy się ze wszystkimi warunkami zawartymi  

w zapytaniu ofertowym i akceptuję/-emy ich treść. 

4. Oświadczam/-my, iż będę/będziemy związany/-i niniejszą ofertą 30 dni kalendarzowych licząc 

od dnia upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczam/-y, że uzyskałem/-am/-liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

6. Oświadczam, iż zapoznałam/-em/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/-simy 

do niego zastrzeżeń. 

7. Oświadczam/-y, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/-emy się do 

zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. 

8. Oświadczam/-y, iż zamierzam/-y powierzyć podwykonawcy/-om: ……………………………………… 

…………………………………………………………………… (wskazać o ile dotyczy i jest to wiadome) 

następujący zakres zamówienia:…………………………………………………………………………………... (jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia). 

9. Oświadczam/-y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym, polegam/-y na zasobach 

następującego podmiotu: ................. w następującym zakresie(wypełnić, jeśli dotyczy): 

……………………………….. 

10. Oświadczam/-y, że podmiot, na którego zasoby powołuję/-my się spełnia warunki udziału  

w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym w zakresie, w jakim 

się na nie powołuję/-my. 



 

   

 

11. Oświadczam/-y, że następujący podmiot, na którego zasoby powołuję/-my się w niniejszym 

postępowaniu, tj .:........................................................................................................................ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także  w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Oświadczam/-y, że następujący podmiot, będący podwykonawcą: 

................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
(wypełnić, jeśli dotyczy: podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Zamówienie będę/-dziemy realizować w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 

r. 

14. Oświadczam/-y, iż jestem/-śmy/nie jestem/-śmy** podmiotem ekonomii społecznej 

(zaznaczyć właściwą opcję).Oświadczam/-y, iż spełniam wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu.  

15. Oświadczam/-y, iż moja/nasza oferta składa się z ............  ponumerowanych stron. 

 
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY: 
Imię i nazwisko ……………………………………………. stanowisko ………………………………….…………………………… 
 
Numer telefonu: ……………………………… nr faksu/adres e-mail: …………………………………………..……………… 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, 

3. Oświadczenie na temat wykształcenia Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego wraz z CV lub dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, 

4. Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie według wzoru stanowiącego załącznik 

nr  5 do niniejszego zapytania ofertowego, 

5. Dokumenty potwierdzające, iż ofertę składa podmiot ekonomii społecznej. 

 
 
 

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/data i czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy/(pieczęć)/ 



 

   

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….……….    …………………………..………………… 
/nazwa/imię i nazwisko/pieczęć firmowa/                       /data i miejscowość/ 
…………………………………………………………….. 
………………………………………….…………………… 
/adres/ 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym 
nr 1/WzD/KIS/9.1.2/2017 w ramach projektu pn. „Metamorfozy – kompleksowy program 
reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny”, oświadczam, że:  ja/my/Wykonawca, 
którego reprezentuję*, nie jestem/-śmy/nie jest* powiązany z Zamawiającym w sposób osobowy lub 
kapitałowy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym („Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „WYJDŹ Z DOMU”) 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: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) 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. 

 
 
 
 
 

……………………….…………..  …………………………………………………………..…………………………..…… 
(miejscowość, data)                     /czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych 
                                                                   do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/(pieczęć)/ 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 



 

   

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
 
 
 

………………………………………    …………………………………………….. 
/miejscowość, data/ 

……………………………………… 
 
……………………………………… 
/Nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 
I. spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu; 

II. nie podlegam wykluczeniu z postępowania, bowiem nie zachodzi w stosunku do mnie żadna  

z podstaw wykluczenia wymienionych poniżej: 

Z postępowania wyklucza się: 
1. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

2. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

3. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(165(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(181)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(189(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(218)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(228)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(250(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(258)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(270)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344?cm=DOCUMENT%23art(46)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344?cm=DOCUMENT%23art(48)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(115)par(20)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506?cm=DOCUMENT%23art(9)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506?cm=DOCUMENT%23art(10)


 

   

 

5. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

7. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

8. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

9. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

10. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

11. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

12. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. 

zm.); 

III. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania, o których 

mowa w pkt. II ppkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 (zaznaczyć właściwą opcję). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z okolicznością/ami, o której/ych mowa w ppkt ............, podjąłem następujące środki 

naprawcze: .................................................................. (wypełnić jeśli dotyczy) 

IV. Oświadczam, że wszystkie informacje wskazane  w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16991855?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902?cm=DOCUMENT%23art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464?cm=DOCUMENT%23art(366)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464?cm=DOCUMENT%23art(366)ust(1)


 

   

 

 
 

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

/data i czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy/(pieczęć)/ 



 

   

 

 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  
 

 
 

………………………………………    …………………………………………….. 
/miejscowość, data/ 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
/Nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
                   NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA WYKONAWCY 

 
 

Lp. 

Imię i nazwisko 
osoby/osób 

mającej/ych świadczyć 
usługi Indywidualnego 

Doradcy Klienta 

Wykształcenie 
(Nazwa uczelni, rok ukończenia, kierunek, wskazanie czy 

ukończono studia I, II stopnia ) 

 

 

 
1. 
 

 
 
 
 
 

 

2. 
 

 
 
 
 
 

 

3. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

/data i czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/(pieczęć)/ 



 

   

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 
 
………………………………………      …………………………………………….. 

/miejscowość, data/ 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
/Nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Niniejszym oświadczamy, że składając ofertę wspólną ponosimy solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia dotyczącego:…………………………………………………… 
 
Jednocześnie ustanawiamy pełnomocnika: .........................................................................................  

(imię, nazwisko)  
do reprezentowania nas w postępowaniu/reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/data i czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy/(pieczęć)/ 


