Załącznik nr 1
……………………………….............
(Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Warszawska 25/4
25-512 Kielce

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego na merytoryczne przygotowanie i wykonanie

usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych warsztatów antystresowych pt.
„Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej
przedsiębiorstw i administracji samorządowej z obszarów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego,
w ramach edukacji zbiorowej na terenie zakładów pracy w okresie 07.2019 - 12.2019.
Imię i Nazwisko (firma)1 oraz adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP/PESEL:
................................................................................................................................................
REGON5:
....................................................................................................................................................
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu
określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Składam ofertę w postępowaniu, za łączną cenę /KRYTERIUM 1 OCENY OFERT/
dokładnością do 1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku)

(cenę należy podać z

/KRYTERIUM CENOWE/ [C]:

Całość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia netto: ……………………………….
zł
słownie:
……………………………………………………………………………………………………………..
Całość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto: ……………………………….
zł
słownie:
…………………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
4. Oświadczam, że w ramach kadry trenerskiej – dedykowanej do wykonania usługi w całym
okresie obowiązywania umowy przy jej realizacji, __________* trenerów będzie posiadać
wykształcenie medyczne z zakresu psychiatrii/ KRYTERIUM NR 2 OCENY – WYKSZTAŁCENIE
KIERUNKOWE TRENERA [T]
1

Jeśli dotyczy
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy
o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00

1

*(Należy wpisać liczbę trenerów. W przypadku nie wypełnienia tej pozycji Zamawiający uzna, że
podmiot nie spełnia tego kryterium i nie przyzna punktów).
5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z
Zapytaniem ofertowym oraz oświadczeniami zawartymi w niniejszym oświadczeniu.
6. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze wykonania zamówienia zgodnie
z treścią zapytania ofertowego, które poniesie Zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie
oraz, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy rozstanie rozliczone za ilość faktycznie
zrealizowanych grup warsztatowych.

7. Akceptujemy wskazaną we wzorze umowy (Załącznik nr 5) płatność wynagrodzenia: 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Nr rachunku bankowego, na który winna
nastąpić zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej:
…………………………………………………………….

8. Oświadczam, że uzyskałem/am od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego
zamówienia.

9. Oświadczam, że zapoznałam się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy określone w niej warunki oraz zasady
postępowania.

10. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z wymaganiami i warunkami opisanymi przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

11. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj.
30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Oświadczam, że wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:

13. Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ……… do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane.
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na
stronach nr od ……… do ………. *(w przypadku braku zastrzeżenia należy wpisać kreski lub wykropkowane pola pozostawić niewypełnione)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

14. Po zapoznaniu się z KLUZULĄ INFORMACYJNĄ Zamawiającego w zakresie przetwarzania i ochrony danych
osobowych zawartą w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przekazanych przeze mnie Zamawiającemu w toku postępowania i – w przypadku wyboru złożonej
przeze mnie oferty jako najkorzystniejszej – w toku wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z postanowieniami tejże klauzuli.
OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

W

ZAKRESIE

WYPEŁNIENIA

OBOWIĄZKÓW

INFORMACYJNYCH

PRZEWIDZIANYCH 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) (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy
o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00
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15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

16. Zobowiązuję się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie w brzmieniu
wzoru stanowiącego Załącznik nr 7.

17. Oferta moja wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron.
18. Pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego, oświadczamy, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty.

19. Korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na:
adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………………….
nr telefonu: …..…………………………………………………..………………………………………………………….
osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………..
(w tej pozycji należy wskazać dane takie jak adres poczty elektronicznej**, nr telefonu kontaktowego, osoba do kontaktu)

20. Załączone do oferty dokumenty:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

9)

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

10) …………………………………………………………………………………………………………………..
11) …………………………………………………………………………………………………………………..
12) …………………………………………………………………………………………………………………..
13) …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………..…………………
Miejscowość, data

….............................................
Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

----------------------------------------------------------------------------Wyciąg z zapytania ofertowego:
Do oferty należy dołączyć:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego /forma dokumentu: oryginał lub poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę kopia/.
Uwaga:
Wykonawca może przedłożyć pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie z
ogólnodostępnych publicznych rejestrów i ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000,
1544 i 1669), jeśli Wykonawca podlega wpisowi do tych ewidencji, pobierając stosowne wydruki z tych baz (CEiDG
https://prod.ceidg.gov.pl/ i Centralna Informacja KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/).

2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2
/forma dokumentu: oryginał/;
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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3) CV życiorys/życiorysy zawodowe trenera/trenerów realizujących usługę wykazujący wymagane wykształcenie wyższe,
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie warsztatów tj. dokumentujące posiadanie odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia trenerskiego w obszarze tematycznym: praca ze stresem, zapewniające wysoki poziom
merytoryczny warsztatów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.
oraz załączeniu kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie
szkolenia (certyfikaty, zaświadczenia itp.).

4) wykaz doświadczenia trenera na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 zawierający usługi wykonane z obszaru
tematycznego: praca ze stresem, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, liczby uczestników, liczby
zrealizowanych godzin szkoleniowych/ warsztatowych.
/forma dokumentu: oryginał/;
oraz załączeniem minimum 4 dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa
była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane
/forma dokumentów: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie/,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy /forma dokumentu: oryginał/;
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