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Oznaczenie postępowania: CKiW.A.271.1.2022 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Usługa przeprowadzenia diagnozy kompetencji społecznych 

dla uczestników projektu w wieku 15-20 lat na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu 

pt. „Aktywni górą!” 

 ................................ , dn. 

Pełna nazwa firmy: ..........................  .  

Adres firmy: .....................................  

(kod, miasto, ulica, numer domu) 

Województwo i powiat: ...........................  

Nr tel ......................................................  

Adres e - mail .........................................  

Strona www ............................................  

NIP: ........................................................  

REGON: .................................................  

Do Prowadzącego postępowanie: 

Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi 

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie publiczne, składamy ofertę na wykonanie 

przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Cena oferty (z podatkiem VAT) wynosi: 

 ............. zł za 1 badanie dla 1 uczestnika x 10 uczestników x 2 badania = .................... zł 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
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Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest 

zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

UWAGA! W cenie oferty wykonawca musi uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę 

lub minimalne stawki godzinowe obowiązujące w przyszłości (w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia), jeżeli opublikowano je w Dzienniku Ustaw w dniu składania ofert 

lub wcześniej.  

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ - w cenie oferty osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej musi zawrzeć wszystkie koszty, jakie poniesie zamawiający przy realizacji 

przedmiotu zamówienia tzn. doliczyć do ceny oferty zwłaszcza odpowiedniej wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zarówno po stronie Zleceniobiorcy 

(Wykonawcy), jak i Zleceniodawcy (Zamawiający). 

 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

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

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak takiego oświadczania 

oznacza, że wybór danej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 

1. Oświadczamy, że realizację usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy kompetencji 

społecznych (usługi 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego 

i wystawienia opinii referencyjnej, tj. na rozpoczęcie i zakończenie udziału 

wprojekcie), wykonamy sami bez udziału podwykonawców. 

2. Informujemy o dostępności wymaganych w SWZ oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających warunki udziału lub brak podstaw wykluczenia: 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu 

Numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia 

u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia 

lub dokumenty 

  

  

 

3. Jestem*: 
właściwe 

zaznaczyć 

  

 mikroprzedsiębiorcą przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 

obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
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a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i 

usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 

złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 2 milionów euro; 

 małym przedsiębiorcą przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 

obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i 

usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 

złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 10 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

 średnim 

przedsiębiorcą 

przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 

obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i 

usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 

złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 43 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą 

 dużym przedsiębiorcą przedsiębiorca, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym 

przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą 

* (oznaczyć właściwie, w przypadku konsorcjum należy wypełnić odrębnie dla każdego podmiotu) 

4. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ___ do 

___* stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania (przy 

składaniu oferty), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres: _____________________________________________ 

e-mail: _______________________________________ 

Osoba do kontaktu: _____________________________ 

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa/ konsorcjum* dla 

potrzeb niniejszego postępowania jest następujący: 
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_____________________________________________________________________ 

 

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

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

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1 treści oświadczenia Wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

-  _____________________________________________________________ 

-  _____________________________________________________________ 

-  ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Uwaga! 
Dokument wymaga podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, lub 

podpis zaufany /profil zaufany/, lub podpis osobisty elektroniczny) osób 

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej 

(konsorcjum, lub spółka cywilna) - pełnomocnika wykonawców. 

                                                           
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). 


