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znak sprawy: RPO/GOPS/AtP.2.2019                                        

     Załącznik 1 (oferta)  

 

Zamawiający: 

Gmina Radgoszcz- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy 

pl. św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz 

 

 

OFERTA 

na 

Wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników 

Projektu „Aktywność to przyszłość”  

 

 

Wykonawca 

(należy wpisać pełną nazwę i adres) 

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP: ………………………    Tel.: …………………………………….…………………. 

e-mail:……………………………………………………………………………………… 

 

Wpis do właściwego rejestru ( Nr KRS) lub wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej  

(nazwa organu i nr wpisu) ………………………………………………………………….. 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtowa w wysokości: 

netto:………………………zł (słownie: …………………...…………………….……….) 

podatek od towarów i usług VAT ……% …………………zł  

brutto : …………………….zł (słownie: .……………………………………………..….) 

w tym: 

 

 

A. część I - aktywizacja społeczna w ramach spotkań indywidualnych: 

netto: …………………………zł (słownie: …….……………………...……….……) 

podatek od towarów i usług VAT ……% …………………zł  

brutto………………………zł (słownie: …………………..…………...……….……) 

w tym: 
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 cena brutto 1 godz. wsparcia psychologicznego = ………zł / godz. x 210 godz. = 

……….. (słownie: ……………………………………………) 

 

 cena brutto 1 godz. poradnictwa rodzinnego = ………zł / godz. x 50 godz. = 

…………….…..(słownie: ………………………………………………………) 

 

 cena brutto 1 godz. zapewnienia opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa 

Uczestników Projektu w spotkaniach = ………zł / godz. x 150 godz. = …………... 

(słownie: ………….……………………………………………………..) 

 

 

B. część II - aktywizacja społeczna w ramach spotkań grupowych: 

netto: …………………………zł (słownie:  

………………………………………………………………….………...……….……) 

podatek od towarów i usług VAT ……% …………………zł  

brutto : ………………………zł (słownie: ……………………………...……….……) 

 

w tym: 

 cena brutto 1 godz. prowadzenia warsztatów kompetencji i umiejętności 

społecznych = ……….…zł / godz. x 30 godz. = ……….….. (słownie: 

………………………………………...………………………………………………) 

 cena brutto 1 godz. prowadzenia treningu zarządzania budżetem domowym = 

………zł / godz. x 10 godz. = …..….. (słownie: 

…………………………………………………………………) 

 cena brutto 1 godz. prowadzenia warsztatów rozwoju kompetencji rodzicielskich 

………zł / godz. x 30 godz. = …..….. (słownie: 

………………………………………………) 

 cena brutto 1 godz. prowadzenia grupy wsparcia ………zł / godz. x 30 godz. = 

…..….. (słownie: ………………………………………………………) 

 cena brutto 1 godz. zapewnienia opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa 

Uczestników Projektu w spotkaniach = ………zł / godz. x 100 godz. = …………... 

(słownie: …… …………………………………………………………) 

 cena brutto wyposażenia kącika zabaw wg. załącznika nr 1 do oferty = 

…………………. zł / kmpl. (słownie:………………………………………………..) 

 

 

Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 

 akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 jestem związana/ny niniejszą ofertą do upływu terminu określonego w części 

VI Zapytania Ofertowego 

 

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego**: 

…………………………………………………………………………………………………

……. 

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: _________________zł. 

 
*) niepotrzebne skreślić 
**) wypełnia Wykonawca tylko w przypadku, gdy skreślił „nie będzie” 

 

 

Integralną część oferty stanowią załączniki: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

miejscowość, data    

 ……………………………………

…. 

                               ( pieczątka i podpis) 

 

 

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

 

………………………………………. 

                              ( pieczątka i podpis) 
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*) niepotrzebne skreślić 

 
1) 

rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).  


