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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty znak: 3/CPK/7.3/RPOWP/2017 
 
 

……………………, dnia ………………… r. 
                   miejscowość 

 
Oferent: 

Nazwa firmy:  

Adres:  

Nr NIP :  

Nr telefonu:  

e-mail:  

 
Przemyska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. ks. Piotra Skargi 7/1,  
37-700 Przemyśl 

 

Formularz Oferty 

 
Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty znak: 3/CPK/7.3/RPOWP/2017 z dnia 07.04.2017 r. 
dotyczące usługi przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługi cateringowej) dla 
42 uczestniczek szkoleń w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego przez 
Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, informuję, że: 

1) Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu i zakresu 

przedmiotu zamówienia za cenę: 

 Nazwa zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
brutto za 1 

osobę / 1 dzień 
szkolenia 

Liczba 
uczestników 

Liczba dni 
szkoleniowych  

Cena łączna 
brutto  
(w zł) 

Część I - Usługa cateringowa dla 1 

grupy (1 grupa x 15 osób x 5 dni) 

w miejscowości Przemyśl 

 15 5  

Część 2: Usługa cateringowa dla 2 

grup (1 grupa 14 osób x 5 dni; 2 

grupa 13 osób x 5 dni) w 

miejscowości Rzeszów 

 27 5  

Razem  

 

Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi łącznie: 

……………………………....… zł  

(słownie złotych: …………………..………….............................................................................................).  
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Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, którego 

stawka na datę złożenia oferty wynosi:  ……….. %. 

2) Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

3) Oświadczam, iż akceptuję warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty i zobowiązuję się 
w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

4) Oświadczam, że dysponuję odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
5) Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią zaproszenia do złożenia oferty oraz przyjmuję bez 

zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 
6) Zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i jest ceną  

stałą w okresie obowiązywania umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………..……………………………… 
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty znak: 3/CPK/7.3/RPOWP/2017 
 

 

……………………, dnia ………………… r. 
                   miejscowość 

 

 
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
 

Oferent: 

Nazwa firmy:  

Adres:  

Nr NIP :  

Nr telefonu:  

e-mail:  

 

Dotyczy:  

zamówienia na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługi cateringowej) 

dla 42 uczestniczek szkoleń w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego 

przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
 

Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
 
 
 

…………..……………………………… 
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty znak: 03/CPK/7.3/RPOWP/2017 
 
 

……………………, dnia ………………… r. 
                   miejscowość 

 

 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych przy realizacji zamówienia 

 

 

Oferent: 

Nazwa firmy:  

Adres:  

Nr NIP :  

Nr telefonu:  

e-mail:  

 

Dotyczy:  

zamówienia na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługi cateringowej) 

dla 42 uczestniczek szkoleń w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego 

przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Niniejszym oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. 

zamówienie będzie realizowane przez zatrudnione osoby:  

 bezrobotne w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, lub  

 młodociane, w rozumieniu Kodeksu pracy, lub  

 niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub  

 bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, lub  

 uzależnione od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, lub  

 uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, lub  

 chore psychicznie, lub 

 zwalniane z zakładów karnych, lub 

 będące uchodźcami realizujących indywidualny program integracji. 
 
Spełnienie klauzuli społecznej oznaczać będzie zaangażowanie (na umowę o pracę/cywilno-prawną) 

przy wykonaniu zamówienia minimum 1 osoby spełniającej w/w warunki. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się w terminie do 2 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia 

do dostarczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia ww. osoby (kopii umowy o 

pracę/cywilno-prawnej + kopii zgłoszenia do ZUS zatrudnionego pracownika).  

 

 
…………..……………………………… 

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
       do reprezentowania Oferenta 

 


