
 

Projekt „Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1, Aktywna integracja, Poddziałania 

9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI. 

1 
 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Ja, niżej podpisana/y, _________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz firmy:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Siedziba/adres zamieszkania: ___________________________________________________ 

Tel./ Fax::_________________________________ E-Mail: ___________________________ 

NIP/REGON_________________________________________________________________ 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na świadczenia usług psychologicznych i 
psychiatrycznych dla uczestników projektu „Program Aktywności Lokalnej – Śródmieście” nr 
WND-RPSL.09.01.03-24-0766/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego składam niniejszą ofertę. 
 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze specyfikacją zamówienia udostępnioną przez 
zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłam/em konieczne 
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

 

3. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, wyliczona na ich podstawie 
cena brutto z podatkiem VAT (w przypadku osób fizycznych z kosztami pracodawcy) wynosi: 

 
Wypełnić i zsumować tylko te komórki, które dotyczą składanej oferty 

Lp. Nazwa zajęć 
Liczba 
godzin 

Cena netto za 
godzinę (zł) 

Cena brutto za 
godzinę (zł) 

Cena brutto łącznie (zł) 

1 2 3 4 5 6=3*5 

1 
Indywidualne porady 

lekarza psychiatry  40     
 

2 
Indywidualne spotkania z 

psychologiem 
200     

 

3 
Grupowe spotkania z 

psychologiem 24     
 

   SUMA  

 

Cena brutto całej oferty wynosi: ________________________zł 
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(słownie:___________________________________________________________________). 

4. Znajduję się/-my się w sytuacji finansowej i organizacyjnej zapewniającej rzetelne wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

5. Cena oferty jest ceną całkowitą i ostateczną uwzględniającą wszystkie należne podatki, 
składki i inne należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na 
to na której stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia oraz wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 

6. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został  
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na 
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zamówienie wykonam/-my*:  

1) samodzielnie, 

2) przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizować zamówienie w opisanej 

poniżej części: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Uważam/-my się za związanego/-nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

9. Załączniki: 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                    (podpis pieczątka imienna osoby  
upoważnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy) 

* - niepotrzebne skreślić 


