
Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego 

ZOK.042.1.2.2019 z dnia 12.02.2019 r.
(pieczęć oferenta)

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ...............................................................................................................................

Siedziba .............................................................................................................................

Nr tel. …....................... /faks …...................../e-mail ….................................................

2. Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: zarządzanie projektem pn.: „Nowe miejsca
żłobkowe w Gminie  Miejskiej  Hajnówka”, realizowanego przez  Gminę Miejską  Hajnówka z
siedzibą w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020,  Oś priorytetowa II, Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.2. Działania
na rzecz równowagi  praca -  życie,  Priorytet  inwestycyjny 8.4.  Równość mężczyzn i  kobiet  we
wszystkich  dziedzinach,  w  tym  w  dostęp  do  zatrudnienia,  rozwój  kariery,  godzenie  życia
zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, za cenę:

wynagrodzenie netto za realizację usługi ............................ PLN 

podatek VAT ......................................... zł

całkowita wartość zamówienia brutto (cena brutto) wynosi: ......................... PLN 

Słownie: …........................................................................................................................................ zł.

3. Oświadczenia Wykonawcy:

1)  Oświadczamy,  że  spełniamy  wszelkie  wymogi  określone  w  Zapytaniu  ofertowym
ZOK.042.1.2.2019  z  dnia  12.02.2019  r.  niezbędne  do  wykonania  przedmiotowego
zamówienia. 
2) Oświadczamy, że przedstawiona w pkt 2 niniejszego Formularza ofertowego "całkowita
wartość  zamówienia  brutto”  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wszystkie
koszty  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  w  szczególności:  koszty  zatrudnienia
członków  zespołu  zarządzającego,  w  tym  składki  ZUS,  podatek,  koszty  uzyskania
przychodu, ewentulne koszty dojazdu na miejsce realizacji usługi, podatek VAT, itd.
3) Oświadczamy,  iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami
Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4) Oświadczamy, że termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności, będą zgodne z
zapisami  przedstawionymi  w  Zapytaniu  ofertowym  i  załącznikach.  Zakres  zamówienia
przewidziany do wykonania będzie zgodny z zakresem objętym w Zapytaniu ofertowym. 
5)  Oświadczamy,  że  posiadamy  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie  gwarantujące
prawidłową realizację zamówienia.
6)  Oświadczamy,  że  dysponujemy  osobami  legitymującymi  się  odpowiednimi
uprawnieniami  i  doświadczeniem  zawodowym  niezbędnym  do  prawidłowej  realizacji



zamówienia.
7)  Oświadczamy,  że  zaangażowanie  zawodowe osób,  które  będą  zatrudnione  w zespole
zarządzającym,  u innych pracodawców i  zleceniodawców wraz z  liczbą godzin pracy w
ramach niniejszego zamówienia, nie przekroczy 276 godzin w miesiącu. 
8) Oświadczamy, że załączone do Zapytania ofertowego projekty umów zostały przez nas
zaakceptowane  i  zobowiązujemy się,  w przypadku  wybrania  naszej  oferty,  do  zawarcia
umów  na  wyżej  wymienionych  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.
9) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 rozporządzenia 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) wobec osób
fizycznych,  od których dane  osobowe bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10) Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi warunkami
zamówienia  umieszczonymi  w  Zapytaniu  ofertowym  nr  ZOK.042.1.2.2019  z  dnia
12.02.2019 r. oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do w/w Zapytania ofertowego.
11) Oświadczamy, że zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

VI. Załączniki do oferty
Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem ofertowym:
1. Kosztorys ofertowy (załącznik nr 3)
2. Wykaz usług (załącznik nr 4)
3. Wykaz osób (załącznik nr 4a)
4. Zaakceptowany (zaparafowany na każdej ze stron) wzór umowy (załącznik nr 5)
5. Zaakceptowany  (zaparafowany  na  każdej  ze  stron)  wzór  umowy  powierzenia  danych

(załącznik nr 6)
6. Klauzulę informacyjną dot. ochrony danych osobowych (załącznik nr 7)
7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik

nr 8)

….....................................................       ….....................................................
(miejscowość i data)  (podpis osoby uprawnionej)
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