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Załącznik 1
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Oferenta ………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba Oferenta …………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oferta skierowana do:
Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
Nawiązując do zapytania ofertowego na przeprowadzenie ankiety, zakodowanie
danych i opracowanie raportu z badań ankietowych w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pt. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania
rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” oferuję
wykonanie usługi za:
Część I – Przeprowadzenie badania ankietowego (minimum 70 uzupełnionych ankiet)
Cena brutto ………………………………. słownie : ………………………………………………………………….
Część II – Zakodowanie danych i raport z badań ankietowych
Cena brutto ………………………………. słownie : ………………………………………………………………….
Razem Cena brutto ……………………………….
Razem Cena brutto słownie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zestawienie dot. wykonanych usług badawczych metodą wywiadu bezpośredniego (min. 2
usługi)
Lp.

Zamawiający

Termin wykonania
usługi

Rodzaj usługi

Wartość brutto
(PLN)

1

2

3

4

5

1.
2.
3.

Wykaz personelu, który zaangażowany zostanie do przeprowadzenia badania (min. 2 Osoby,
w tym kierownik)
Lp.

Imię nazwisko

Wykształcenie

Doświadczenie
badawcze
i kwalifikacje zawodowe

Podstawa
zatrudnienia

Planowana rola

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

Ponadto oświadczam, iż:
1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (art.
233 § 1 KK) oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte w Ofercie są zgodne ze
stanem faktycznym.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Prowadzę /nie prowadzę* działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu.
5. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym organizacyjnym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
6. W cenie oferty zostały skalkulowane wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia a cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy.
7. Nie jestem związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji
pełnomocnika,

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

2

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Zapoznałem/am/ się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
10. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach i w terminie określonym
w Zapytaniu Ofertowym przez Zamawiającego oraz zgodnie ze złożoną Ofertą.
11. W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………………

(Data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
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