
 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Dane Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz ofertowy 

 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na usługi społeczne prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp) na 
przeprowadzenie kwalifikacji uczestników do projektu, przeprowadzenie badań początkowych uczestników, przeprowadzenie badań w środku 
interwencji uczestników, przeprowadzenie badań końcowych uczestników w ramach projektu „Następne pokolenia bez wad postawy - terapia chorób 
kręgosłupa u dzieci z województwa mazowieckiego” nr RPMA.09.02.02-14-b228/18 – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oferuję(-my) wykonanie zamówienia zgodnie 
z SIWZ na niżej wymienionych warunkach:  

CZĘŚĆ nr  1 

Całkowita cena oferty brutto wynosi: ………………………………… zł,   

(słownie………………………………………………………………………………………) 

i została wyliczona na podstawie Formularza cenowego  – CZĘŚĆ nr 1. 

CZĘŚĆ nr  2 

Całkowita cena oferty brutto wynosi: ………………………………… zł,   

(słownie………………………………………………………………………………………) 

i została wyliczona na podstawie Formularza cenowego  – CZĘŚĆ nr 2. 

CZĘŚĆ nr  3 

Całkowita cena oferty brutto wynosi: ………………………………… zł,   

(słownie………………………………………………………………………………………) 

i została wyliczona na podstawie Formularza cenowego  – CZĘŚĆ nr 3. 

 

Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) 

Wykonawcy: 

 

 

Adres Wykonawcy:  

ulica, nr lokalu: 

kod, miejscowość:  

 

 



 

 

CZĘŚĆ nr  4 

Całkowita cena oferty brutto wynosi: ………………………………… zł,   

(słownie………………………………………………………………………………………) 

i została wyliczona na podstawie Formularza cenowego  – CZĘŚĆ nr 4. 

(UWAGA: należy wypełnić tylko części na które wykonawca składa ofertę) 

 

Formularz cenowy dla CZĘŚCI 1: 

 

L.p. 
Nazwa zadania 

 
Cena za 

 kwalifikację brutto 
Liczba kwalifikacji  Cena za zadanie brutto 

1 2 3 4 
 
5 
 

1.  
przeprowadzenie kwalifikacji 
uczestników do projektu 

……………. 325 
 

……………… 
(poz 3x4) 

Całkowita wartości brutto  (w zł) 
(suma kol. 5) 

 
………………….. 

 

Stawka podatku VAT (w %) 
zwolnione 

Cena oferty brutto (w zł) 
 

……………….. 

 
 

Zobowiązanie Wykonawcy 
TAK 

(zaznaczyć poniżej „x” 
jeżeli tak) 

NIE 
(zaznaczyć poniżej „x” 

jeżeli nie) 

 
Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług w soboty w okresie od zawarcia 

  



 

 

umowy do 31.07.2021r 
 

Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług w niedziele w okresie od zawarcia 
umowy do 31.07.2021r 

 
 

  

Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług z możliwością dokonywania zmian 
w harmonogramie zajęć przez Zamawiającego z 24 godz. wyprzedzeniem w 
okresie od zawarcia umowy do 31.07.2021r 

 

  

 
 

Formularz cenowy dla CZĘŚCI 2: 

 

L.p. 
Nazwa zadania 

 

Cena 
za badanie 

początkowe brutto 
Liczba badań  Cena za zadanie brutto 

1 2 3 4 
 
5 
 

1.  
przeprowadzenie badań początkowych 
uczestników 

……………. 325 
 

……………… 
(poz 3x4) 

Całkowita wartości brutto  (w zł) 
(suma kol. 5) 

 
………………….. 

 

Stawka podatku VAT (w %) 
zwolnione 

Cena oferty brutto (w zł) 
 

……………….. 

 
 



 

 

Zobowiązanie Wykonawcy 
TAK 

(zaznaczyć poniżej „x” 
jeżeli tak) 

NIE 
(zaznaczyć poniżej „x” 

jeżeli nie) 

 
Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług w soboty w okresie od zawarcia 
umowy do 31.07.2021r 

 

  

Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług w niedziele w okresie od zawarcia 
umowy do 31.07.2021r 

 
 

  

Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług z możliwością dokonywania zmian 
w harmonogramie zajęć przez Zamawiającego z 24 godz. wyprzedzeniem w 
okresie od zawarcia umowy do 31.07.2021r 

 

  

 
Formularz cenowy dla CZĘŚCI 3: 

 

L.p. 
Nazwa zadania 

 

Cena 
za badanie w środku 

interwencji brutto 
Liczba badań  Cena za zadanie brutto 

1 2 3 4 
 
5 
 

1.  
przeprowadzenie badań w środku 
interwencji uczestników 

……………. 325 
 

……………… 
(poz 3x4) 

Całkowita wartości brutto  (w zł) 
(suma kol. 5) 

 
………………….. 

 

Stawka podatku VAT (w %) 
zwolnione 

Cena oferty brutto (w zł) 
 

……………….. 



 

 

 

Zobowiązanie Wykonawcy 
TAK 

(zaznaczyć poniżej „x” 
jeżeli tak) 

NIE 
(zaznaczyć poniżej „x” 

jeżeli nie) 

 
Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług w soboty w okresie od zawarcia 
umowy do 31.07.2021r 

 

  

Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług w niedziele w okresie od zawarcia 
umowy do 31.07.2021r 

 
 

  

Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług z możliwością dokonywania zmian 
w harmonogramie zajęć przez Zamawiającego z 24 godz. wyprzedzeniem w 
okresie od zawarcia umowy do 31.07.2021r 

 

  

 

Formularz cenowy dla CZĘŚCI 4: 

L.p. 
Nazwa zadania 

 

Cena 
za badanie 

końcowe brutto 
Liczba badań  Cena za zadanie brutto 

1 2 3 4 
 
5 
 

1.  
przeprowadzenie badań końcowych 
uczestników 

……………. 325 
 

……………… 
(poz 3x4) 

Całkowita wartości brutto  (w zł) 
(suma kol. 5) 

 
………………….. 

 

Stawka podatku VAT (w %) 
zwolnione 

Cena oferty brutto (w zł) 
 

……………….. 



 

 

 

Zobowiązanie Wykonawcy 
TAK 

(zaznaczyć poniżej „x” 
jeżeli tak) 

NIE 
(zaznaczyć poniżej „x” 

jeżeli nie) 

 
Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług w soboty w okresie od zawarcia 
umowy do 31.07.2021r 

 

  

Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług w niedziele w okresie od zawarcia 
umowy do 31.07.2021r 

 
 

  

Deklaruję (my) gotowość do świadczenia usług z możliwością dokonywania zmian 
w harmonogramie zajęć przez Zamawiającego z 24 godz. wyprzedzeniem w 
okresie od zawarcia umowy do 31.07.2021r 

 

  

 
 
 
1) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i załączników do SIWZ i nie wnosimy do ww. dokumentów zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego 

wykonania zamówienia. 
 
2) Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany we SIWZ. 
 
3) Zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według 

wzoru określonego w Załączniku 3 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
4) Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 

ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy). 
 
5) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ” 
 

6) UWAGA: Wypełnić w przypadku korzystania z Podwykonawstwa: 
 

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



 

 

(Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy zakres podwykonawstwa) 

 
7) Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:  
p. ……………………………………………………………………........ 

Nr. tel. …………………………….. nr faxu. ……………………………. 

8) Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: 
p. ………………………………………………………………………… 

Nr. tel. ………………………………………………………...…………. 

p. ………………………………………………………………………… 

Nr. tel. …………………………………………………………………… 

9) Oświadczamy że jesteśmy / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym lub średnim przedsiębiorstwem1 
10) Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera ….……….. ponumerowanych stron. 

 

...................................................... ................................................................................................. 

                Miejsce, data podpis osoby (podpisy osób) upoważnionej (upoważnionych)   

do reprezentowania Wykonawcy/  

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia  

 

 
1 
- mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
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;- mały przedsiębiorca - 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; 
-średni przedsiębiorca - 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; 


