Załącznik Nr 1
do ogłoszenia o zamówieniu
Formularz Oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu języka polskiego jako
obcego dla cudzoziemców – uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno–zatrudnieniowej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno
–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
Nr postępowania 26/WCPR/ZP–US–16/2020
1. ZAMAWIAJĄCY:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, 01–833 Warszawa
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Składam(y) niniejszą ofertę
we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
(niepotrzebne skreślić)
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………………
Nr faksu
………………………………………………………………………………………………………
Adres e–mail
……………………………………………………………………………………………………………
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i opisu przedmiotu zamówienia
dla niniejszego zamówienia;
2) Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: ogłoszenia
o zamówieniu (wyjaśnień do ogłoszenia oraz jego modyfikacji) oraz z opisem przedmiotu zamówienia;
3) Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem:

1

Cena za realizację zamówienia (ze wszystkimi składnikami cenotwórczymi):
1) Grupowy kurs języka polskiego jako obcego:
1.
Maksymalna
liczba grup

2.
Maksymalna
liczba godzin
lekcyjnych
dla jednej grupy
(zajęć grupowych)

15

60

3.
Cena netto
za jedną
godzinę
lekcyjną dla
jednej grupy

4.
Cena brutto
za jedną
godzinę
lekcyjną
dla jednej grupy

5.
Łączna
cena brutto
(iloczyn
poz. 1x2x4)

6.
Łączna
cena netto
(iloczyn
poz.1–3)

2) Indywidulany kurs języka polskiego jako obcego:
1.
Maksymalna
liczba godzin
lekcyjnych
dla wszystkich osób
(zajęć
indywidualnych)

2.
Cena netto za
jedną godzinę
lekcyjną dla
jednej osoby

3.
Cena brutto
za jedną godzinę
lekcyjną
dla jednej osoby

4.
Łączna
cena brutto
(iloczyn poz. 1x3)

5.
Łączna
cena netto
( iloczyn
poz. 1x2)

840

Łączna cena za realizację zamówienia (suma łącznych cen brutto oraz łączna suma cen netto
za realizację ww. rodzajów kursów) z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych
wynosi …………… zł brutto, słownie: _____________ zł brutto, wartość netto: …………. zł,
słownie: ……………………… zł netto.
4) Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia;
5) Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu;
6) Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu, tj. 30 dni
od terminu składania ofert;
7) Akceptuję(emy) wzór umowy i w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
8) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp żadne z informacji zawartych w ofercie:*
– nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, albo
– wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji strony w ofercie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Wykonawca, którego wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
wskazuje
nazwę
(rodzaj)
towaru
lub
usługi,
których
dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:
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……………………………………………………………………………………………………**
5. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji
przez podwykonawców ***:
Lp.

Nazwa i adres
podwykonawcy

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza
powierzyć do realizacji przez podwykonawcę

w razie potrzeby Wykonawca może dodać do powyższej tabeli kolejne wiersze
6. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX.4.3 ogłoszenia:
Kurs będzie przeprowadzony:…………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………….
(podać miejsce przeprowadzenia szkolenia – dotyczy lokalu będącego w dyspozycji Wykonawcy)
7. Oświadczam(y), że:
Wypełniam(y) obowiązki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
których dane osobowe zostały bezpośrednio lub pośrednio pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
W przypadku zmiany ww. osób po udzielenia mi(nam) zamówienia oświadczam, że wypełnię(my)
wobec nowych osób fizycznych obowiązki, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
oświadczenia.

......................................, dn. ..................... ................................................................................................
/miejscowość/ /data/
/podpis(y) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo/

*niepotrzebne skreślić
**o ile dotyczy, w przypadku niewypełnienia pozycji przyjmuje się, że: w zakresie ust. 4 wybór
oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
*** wypełnić, o ile dotyczy

3

