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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy:  zamówienia publicznego na Świadczenie usług z zakresu prowadzenia punktu kon-

sultacyjnego I pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych, uzależnionych 

oraz doświadczających przemocy w rodzinie-funkcjonujących obecnie lub w prze-

szłości w związku z osobą uzależnioną od alkoholu i/lub innych środków psycho-

aktywnych oraz problemem przemocy w rodzinie 

  

 

Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dane teleadresowe (w przypadku oferty wspólnej podać tylko dane lidera/Pełnomocnika): 
Nazwa lidera/ Pełnomocnika (jeśli dotyczy):  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
REGON:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr KRS/CEiDG ………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
TEL:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
FAX:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 17.01.2022 r. na „Świadczenie usług z zakresu prowa-

dzenia punktu konsultacyjnego I pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych, uzależnionych 

oraz doświadczających przemocy w rodzinie-funkcjonujących obecnie lub w przeszłości w związku 

z osobą uzależnioną od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych oraz problemem prze-

mocy w rodzinie”: 
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1. Oferuję wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę brutto za 

jedną godzinę konsultację w wysokości ………………………………………..………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...……………….......) 

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w zapytaniu ofer-

towym. 

3. Oświadczam, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszelkie koszty związane z wykona-

niem zamówienia i realizacją przyszłych świadczeń umownych. 

4. Oświadczam, że oferowana usługa odpowiadać będzie wymaganiom określonym przez Za-

mawiającego. 

5. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję(my) się do podpisania umowy 

na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do zapytania ofertowego dla wy-

konawców oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu. 

  

 
 
 
 

............................................................……………… 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy 


