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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 

Zamawiający: 

Ilona Gocoł, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ilona Gocoł Żłobek Bajka”  

ul. Krótka 4, 28-300 Jędrzejów,  

NIP 656-171-96-83,  

REGON 260556233, 

 

Imię i Nazwisko / 

lub Nazwa Wykonawcy: 

 

Adres zamieszkania / lub Siedziba Wykonawcy:   

Województwo, powiat, 

gmina, miejscowość  

 

Ulica, nr budynku,  

kod pocztowy, poczta  

 

REGON (jeżeli dotyczy)  

NIP (jeżeli dotyczy)  

Imię i Nazwisko osoby do 

kontaktu z Oferentem  

 

Telefon   

e-mail  

 

O F E R T A    C E N O W A 

Nawiązując do Zapytania Ofertowego w naborze na stanowisko Sprzątaczka / Sprzątacz w realizowanym 

przez Ilona Gocoł Żłobek Bajka projekcie pn. „Żłobek rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka”, nr 

projektu: RPSW.08.01.01-26- 0005/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad 

dziećmi do lat 3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, składam/y niniejszą ofertę: 

 

1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę: 
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Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Ilość Cena jednostkowa 

brutto  

Wartość  brutto 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Cena za całość realizacji 

przedmiotu zamówienia  

 

Miesiąc 12   

2. Cena za jedną godzinę pracy 

 
Godzina  1  

(wynagrodzenie 

wskazane w pozycji 

1, kolumna 5 należy 

podzielić przez 88 

godzin)    

 

 

Wartość całości realizacji zamówienia:  

- wartość netto ........................... zł. (słownie: ......................................................................złotych) 

- VAT ........................... zł. (słownie: ...................................................................................złotych) 

- wartość brutto ........................... zł. (słownie: ..................................................................złotych)  

 

1. Osoba zaangażowana w realizację projektu posiada ………… miesięczne / ………… letnie*  

doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiednim do wnioskowanego.  

Oświadczam/y, że: 

− Uzyskałem/łam/liśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia, 

− Zapoznałem/łam/liśmy się i akceptuję/emy treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę/simy do niego 

zastrzeżeń, 

− Usługę wykonam/y sam/a/i / z udziałem podwykonawcy/ców/*, 

− Akceptuję/emy wzór umowy i w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do jej 

podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
……………………………. 

Miejscowość, data 

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

Podpis Wykonawcy  

/ lub Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

Imię i nazwisko / lub Nazwa:  

______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania /lub siedziby:  

______________________________________________________________________ 

 

oświadczam(y), że: 

1. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia,       

2. dysponuję(emy) osobą/ami zdolną/ymi do wykonania przedmiotu zamówienia,      

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                       Podpis osoby składającej oświadczenie  

/ lub Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH  

Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

Imię i nazwisko / lub Nazwa:  

______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania /lub siedziby:  

______________________________________________________________________ 

oświadczam(y), że: 

nie jestem(śmy) powiązany(a)(i) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn.: nie jestem(śmy) 

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

powiązany(a)(i) poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

  

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

Miejscowość, data                                                                                       Podpis osoby składającej oświadczenie  

/ lub Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

Imię i nazwisko / lub Nazwa:  

______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania /lub siedziby:  

______________________________________________________________________ 

Niniejszym oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni 

praw publicznych oraz nie byłem/łam karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.   

 

 

 

  

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

Miejscowość, data                                                                                       Podpis osoby składającej oświadczenie  

/ podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5  

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

(dotyczy Wykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) 

 

 

 

……………………………...     ……… ……………………... 

Pieczątka Wykonawcy                                                        Miejscowość, data 

 

LP 

 

Nazwa stanowiska 

pracy 

 

Imię i nazwisko 

Informacja o podstawie 

dysponowania 

wskazaną osobą przez 

Wykonawcę / 

Charakter prawny 

łączący wskazaną osobę 

z Wykonawcą 

Potwierdzenie 

spełniania przez 

wskazaną w wykazie 

osobę wymagań 

przedstawionych w 

zapytaniu ofertowym 

1 
Sprzątaczka / 

Sprzątacz 
  

Wskazana osoba spełnia 

wymagania 

przedstawione w 

zapytaniu ofertowym 

2    

Wskazana osoba spełnia 

wymagania 

przedstawione w 

zapytaniu ofertowym 

9    

Wskazana osoba spełnia 

wymagania 

przedstawione w 

zapytaniu ofertowym 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 


