
 

 

Załącznik – Wzór formularza oferty. 
 

OFERTA  
ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA 

 
(poradnictwo specjalistyczne i usługi wspierające rodziny, w których są osoby  

z niepełnosprawnością) 
dotyczące usług psychologa w związku z realizacją projektu „Nie zwalniamy tempa – 

usługi społeczne i integracja” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFS)   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 
 

 
Nr postępowania: ZO/3/2017/NZT  
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Elblągu 

ul. 1 Maja 1 

82-300 Elbląg 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Imię i nazwisko/nazwa firmy  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
3.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią 

zapytania; 
3) wynagrodzenie za zrealizowanie poradnictwa psychologicznego (konsultacje 

indywidualne – łącznie: 600h i zajęcia grupowe – łącznie 360h, średnio po 20h/mies.) 
– 1 godzina poradnictwa  wynosi brutto …………………………. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………….)  

4) wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dot. dorosłości 
dziecka z niepełnosprawnością w oparciu o opracowany przez Wykonawcę ramowy 
program zajęć (50h) - 1 godzina warsztatów  wynosi brutto …………………………. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………….)  

5) wynagrodzenie za przeprowadzenie 6 spotkań w ramach działania „Kino o 
niepełnosprawności” (6 spotkań, każde spotkanie ok. 3h) - 1 spotkanie wynosi brutto 
………………………………………………………………………………………………. zł  
(słownie: …………………………………………………………………………….)  

6) wynagrodzenie za opiekę psychologiczną dla rodziców i podopiecznych 
podczas wyjazdów integracyjnych (3 wyjazdy 7-10 dniowe) –  
– 1 wyjazd/ opieka podczas wyjazdów integracyjnych wynosi brutto 
…………………………………………………………………………………….……. zł 



 

 

(słownie: …………………………………………………………………………………….) 
 
4.  W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia 

pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
 

5.  Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający  
i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym 
oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość 
powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

 
6.  Oświadczam, iż nie jestem/jestem1 powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
7.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a. Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich; 
b. CV wraz z wykazem zdobytych dodatkowych kwalifikacji osoby wskazanej do 
realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik; 
c. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku psychologa (m.in. referencje);  
d. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych - Załącznik do Zapytania 
Ofertowego; 
e. Oświadczenie dotyczące niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych -  
Załącznik  do Zapytania Ofertowego; 
f. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – 
Załącznik do Zapytania Ofertowego. 
g. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy; 
h. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż 
przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy; 
i.  
 
 
…………………… dnia ……………….. 

…………………………………………. 
(podpis) 

 

                                                 
1 Niepotrzebne usunąć lub skreślić. 


