Zalqczntk nr

I

do Zapytania of.ertowe go
Pieczgc wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia na Swiadczenie uslugi przeprowadzente superwiz.ji
dla pracownilcow Warszawskiego Centrurn Pomocy Rodzinie, Dane Ofet'enta:
Nazwa/ini9 i nazwisko
A al|'ee

NtP. RlrGON.,

,.

NL tel,/fax

Adres e-mail

Odpowiada.j4c na Zapytanie ofertowe dotycza,ce przeprowadzenia
pracownikow WCPR oSwiadczam, ze:

l,
2,

3

L

superwili

dla

T,apoznalernlam sig z treSciE Zapylanta ofertowego i nie wnoszg do niego zastrze\eh
orczprzyJmurjg warunki w nim zawarte
Dysponu.jg lub bgdg dysponowai co najmniej I osob4, ktora bEdzie uczestniczyc przy
real i zacj i zanr o wi eni a .j ako osoba przepro wad zajqca s uperwi z.j q,
Oferu.jg realizac.jg uslugi bqdqce.i przednriotenr zamowier-iia, zgodnie z wynrogami
opisanyrni w zapytaniu of'ertowy,m wedtr"rg ponizszej kalkulacji:

lnfomracje potwierdzajqce spelrrienie warurrkow przyst4pienia

do

zapylania

ofertowego i/lub kryteriow oceny oferty,

I

Kopia dyplomu ukoflczenia studiow,

2, Kopia certyfikatu superwizora i

psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa

Psychologi cznego,

3.

4.

5

Swiadectwo pracy lub zaSwiaclczenie od pracodawcy potwierd zajqce wymagane
dodwiadczenie zawodowe/ oswiadczenie w plzypadku prowadzenia wiasnej
dziaialnoSci gospodarczej, zwiqzanej z pracq terapeutyczn4 z osobami dorosll,rni 1 7
dzieinri oraz prowadzeniu superwizji, w tym takze superwizji dla koordyllalolo\^,
rodz,inne.j pieczy zastEpcze.j,
Osu,iadczenie o udzieleniu in1'ormacji.
OSwiadozenie dot;,czqce wyrazenia zgody na przetrvarzarrie danych osobowych
tvszystl<rch osob. l<tore bEdq uczeslnicz-r,c w rvvl<onywaniu zaniowienia,

Data i podpis of'erenta,

O$wiadczenie o udzieleniu informacji

O6wiadczam, pod groLb4 wykluczenia z procedury wyboru oferty,
Le
zalqczone do oferty dokumenty opisuj4 stan prawny faktyczny, aktualny
na dzien
zlo2enia ofertv.

i

Podpis

oswiadczenie dotycz4cewyrailenia zgody na przetw arzanie danych
osobowych

Wyralam zgodg na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszej
ofercie oraz zal}cznikach przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
na potrzeby

wyboru najkorzystniejszej oferty oraz na ich udostgpnianie w celach
sprawozdawczo$ci i audytu realizowanego zdania, wyl4cznie podmiotom
uprawnionym do prowadzenia powy2szych czynnodci lub ich przedstawicielom

zgodnie z ustaw4 zdnia2g sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D2.tJ.2016
poz.922).

Podpis

