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Załącznik Nr 4b do Ogłoszenia 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest  

Część 2 Porady terapeuty 

składam/ składamy niniejszą ofertę: 

 

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ I  

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

Nr tel.: ……………………….., nr faks: ……………………….., adres e-mail: …………………………….. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej) 

sposób reprezentacji spółki*/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  

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

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w Ogłoszeniu. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem wraz z załącznikami, oraz wyjaśnieniami i 
zmianami Ogłoszenia przekazanymi przez Zamawiającego - jeżeli takie były i uznajemy się za 
związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej 
ofercie, 

Przedmiot zamówienia Liczba godzin 

zegarowych 

Cena jednostkowa 

godziny zegarowej 

brutto 

Łączna wartość 

oferty brutto 

A B C kol. B x kol. C 
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4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu. 

5. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert. 

6. ZAMÓWIENIE ZAMIERZAMY ZREALIZOWAĆ samodzielnie/ przy udziale podwykonawców* 

Jeżeli wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców, wypełnia 
poniższą tabelę: 

Lp. 
Opis części (czynności) zamówienia, które Wykonawca  
zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę 

Nazwa podwykonawcy 

…   

…   

 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Ogłoszeniu  
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z nin iejszą 
ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym  
przez Zamawiającego. 

8. OŚWIADCZAMY, że jestem 

mikorprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem/ średnim przedsiębiorstwem1 * 

9. OŚWIADCZAMY, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia i  umową.   

10. OŚWIADCZAM/Y, że wypełniłem/lismy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.  

11. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr … do nr … 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte 
na pozostałych stronach oferty są jawne. 

 (W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać (załączając do oferty 
uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

 
1 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

2 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).  
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zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: * 

1. ... 

2. … 

3. … 

… 

*  Niewłaściwe skreślić, właściwe wypełnić 

 

 

(miejsce, data)  (podpis osoby/ ób uprawnionej/ ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 
 


