Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
nr 1/05/2022

Formularz ofertowy
Dane wykonawcy: ( proszę wypełnić ręcznie, komputerowo lub w formie pieczęci)
Nazwa: _________________________________
Adres: __________________________________
NIP: ____________________________________
Kontakt: ________________________________
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 11.05.2022 Stowarzyszenia dotyczącego zatrudnienia osób
na stanowisku doradcy zawodowego/psychologa osób niepełnosprawnych będących studentami
uczelni wyższej projektu "Studiuję niezależnie" - usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie
osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim – kontynuacja 4 realizowanego w ramach
umowy pomiędzy Stowarzyszeniem „Twoje Nowe Możliwości” a Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Doświadczenie zawodowe oferenta w latach –
liczymy każdy rozpoczęty rok doświadczenia
Doświadczenie oferenta w pracy jako doradca
zawodowy lub pedagog – liczymy każdy
rozpoczęty rok doświadczenia
Cena jednej godziny zegarowej – brutto
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym w pełni akceptujemy zapisane tam
warunki i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 31 marca 2023.
4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w zapytaniu ofertowym.
5. Za datę zawarcia umowy o świadczenie usług uznawany będzie dzień złożenia pisemnego
zamówienia na świadczenie usług na warunkach określonych niniejsza ofertą.
6. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na
Adres:___________________________________________________________________
tel___________________________fax:_____________________e-mail______________
7. Załącznikami do niniejszej oferty są :
1) Oświadczenie
_________________, dnia_____________2022 r.
(Podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)
Projekt "Studiuję niezależnie" - usługi asystenckie oraz wspierające
usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku
akademickim – kontynuacja 4 współfinansowany ze środków PFRON

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na zapytanie ofertowe oświadczam, że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadam wiedzę i doświadczenie,
c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu ze względu na powiązania, o których
mowa w pkt. 2 ppkt. e zapytania ofertowego.

_____________________________
data

_____________________________________________________________
podpis

