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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr RR/02/ON/PEStka/2021 

 

 

………………..…………………………… 

Miejscowośd, data 

 

………………………………………………………………………………. 

Nazwa Wykonawcy 

 

………………………………………………………………………………. 

adres Wykonawcy 

 

……………………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail 

 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie, 
dostarczenie i wydawanie poczęstunku)  dla uczestników II Forum Zdrowia Psychicznego, które 
odbędzie się 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 16.00, w auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. 
Krakowska 11, przedstawiamy ofertę:  
 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Kwota netto za 

jedną osobę 

Kwota VAT Kwota brutto za 

jedną osobę 

 Świadczenie usługi cateringowej 

(zgodnie z pkt IV rozeznania rynku). 

   

 

słownie kwota brutto za jedną osobę:  

..……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż (zakreślid właściwe): 

 JESTEM                                             NIE JESTEM 

podmiotem ekonomii społecznej, czyli należę do jednej z następujących kategorii wykonawców: 

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);  
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b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

 CIS i KIS; 

 ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1172);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688); 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia 

inwalidów  

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

e) koło gospodyo wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospodyo wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.); 

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

   Składając powyższą ofertę: 

1. Oświadczam, że powyższa kwota zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. 

2. Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Jestem związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert  

w przedmiotowym postępowaniu. 

4. Oświadczam, iż: 

a) zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego nr RR/02/ON/PEStka/2021, 

warunkami zamówienia i akceptuję w pełni i bez zastrzeżeo wszystkie zapisy zapytania 

dla niniejszego zamówienia; 

b) w przypadku wybrania niniejszej oferty, zobowiązuję się do: 

 podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu oraz w miejscu  

i terminie określonym przez Zamawiającego 

 wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany w zapytaniu 

ofertowym; 

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w złożonej ofercie są aktualne na dzieo składania oferty. 

6. Do oferty załączam: 

a) Oświadczenie o braku powiązao osobowych i kapitałowych wg wzoru zał. Nr 2 

 

 

 

…………………………………………………………. 

        podpis Wykonawcy 


