Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
z dnia………….
Dane oferenta lub pieczątka oferenta
……………..…………………………
………………………………………..
Oferta
Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łukowie ul. Zdanowskiego 15

Odpowiadając na zapytanie ofertowe odnośnie poradnictwa dotyczącego zdrowego stylu życia
w ramach realizacji zadania „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Łukowie w roku
2021” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 dla 30 seniorów w wieku 60+.

Składam ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto (za jedną godz. usługi)……………………..
2. Obowiązujący podatek VAT……%..............................................................................................
3. Cena brutto……………………………………………………………………………………...
4. Słownie………………………………………………………………………………………….
Forma realizacji zlecenia/zamówienia, wraz z niezbędnymi informacjami o konieczności opłacania
składek (umowa z osobą fizyczną: umowa zlecenie, czy umowa z osobą prawną)…………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam/-amy, że:
1. Posiadam/-y odpowiednie wykształcenie i doświadczenie do wykonywania zadania
określonego w zapytaniu (minimum wykształcenie wyższe - w rozumieniu przepisów ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - na kierunku dietetyka oraz doświadczenie
w przeprowadzeniu co najmniej 20 godzin poradnictwa dotyczącego zdrowego stylu życia
w okresie ostatnich czterech lat).
2. Zapoznałem/-liśmy się z zapytaniem Zamawiającego, spełniam/-y i akceptuję/-my warunki
udziału w nim.
3. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

Załączniki do oferty:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

…………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

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).
* 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 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).

