Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

………………………………………………..….............
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwisko i Imię /Nazwa
Oferenta:
Adres:
Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 2/4EDU/2021 z dnia 01.03.2021 r. w ramach projektu „Program
Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 – realizowanego w okresie od
02.11.2020 do 31.12.2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Społeczny), dotyczące wyboru
psychologa, który przeprowadzi konsultacje służące poprawie funkcjonowania uczestników projektu,
przezwyciężania ich trudności i barier w kontekście zmian osobistych, zawodowych oraz rozwojowych,
zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym dla tego postępowania, składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie powyższego zamówienia w zakresie przeprowadzenia konsultacji służących
poprawie funkcjonowania uczestników projektu, przezwyciężania ich trudności i barier
w kontekście zmian osobistych, zawodowych oraz rozwojowych (z uwzględnieniem wyników ścieżki
reintegracji na bazie wyników diagnozy postawionej wcześniej przez doradcę zawodowego)
za wskazaną cenę:
Cena jednostkowa za jedną godzinę usługi

Cena brutto usługi

2. Oświadczam, że wskazana cena brutto w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym oraz wszystkimi jego załącznikami
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

4. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w dokumentach załączonych do niniejszej oferty, niezwłocznie poinformuję o nich
Zamawiającego.

6. Oświadczam, że jestem związana/y niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

7. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.

8. Oświadczam, że nie byłam/em karana/y za przestępstwo umyślne, jak i żadna z osób uczestnicząca
w realizacji zamówienia.

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
postępowania dot. zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U.z 2019 poz 1781 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (RODO).

10. Oferta wraz z załącznikami złożona została na ……... stronach.
11. Do oferty załączam następujące dokumenty:
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………….
(Podpis Oferenta)

