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FORMULARZ CENOWY 

DANE OFERENTA 

Nazwisko i imię lub nazwa 
wykonawcy  

Adres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej  

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY1 

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w razie potrzeby 
Do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego doświadczenia. Z treści 
dokumentu musi jednoznacznie wnikać że osoba wskazana w ciągu ostatnich 2 lat wykonała wskazaną 
liczbę godzin pracy dla grupy docelowej np.: referencje, zaświadczenia, kopia umowy zlecenia wraz z 
zatwierdzonym rachunkiem, kopia umowy o świadczenie usług.  

Doświadczenie wykonawcy 

Nazwa usługi 

Podmiot, dla którego zrealizowano 
usługę i okres realizacji 

 

Liczba zrealizowanych 
godzin wsparcia dla 

osób z 
niepełnosprawnościami 

   

   

   

ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W ZAPYTANIU NR FH/P-XVII/ZP/01/09/2022 SKŁADAM 
OFERTĘ CAŁKOWITĄ ZA JEDNĄ GODZINĘ ZEGAROWĄ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DORADCĘ 
ZAWODOWEGO Z IPD: 

OFEROWANA CENA BRUTTO 
za 1 godz. Zegarową 
Przy założeniu śr. 180 h (śr. 18 h x 10 BO) 

..….………………………….………………………………złotych 

(słownie:……………………………………………………….……) 

 
1. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia (w 

tym również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego, związanej z zawarciem 
umowy zlecenie) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

2. Potwierdzam, że zdobyłam/-łem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, posiadam 
wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia i spełniam wymagania określone przez 

                                                           
1 W razie potrzeby, osoba wypełniająca formularz oferty może dodać kolejne wiersze. 



 

Zamawiającego, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 
3. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do współpracy na podstawie umowy 

zlecenie, a realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.  
4. Przyjmuję do wiadomości, że okres realizacji zamówienia może ulec zmianie. 
5. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.  
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w 

takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

 
 
 
..............................................                                                              ............................................................ 
        data i miejscowość                                                                            czytelny podpis składającego ofertę 

lub czytelny podpis i pieczęć firmowa 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są (Wykonawca musi wymienić wszystkie dołączone załączniki): 
1. ..........................................................., 
2. ..........................................................., 
3. ..........................................................., 
4. ..........................................................., 
5. ............................................................. 
Liczba stron złożonej oferty wraz z załącznikami wynosi ………. 
 
 
 
 
 
 


