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Załącznik nr 2  

F O R M U L A R Z    O F E R T Y  C E N O W E J 
 

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR Cat/1/PN34/2021 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Pełna nazwa Oferenta 
 
 

Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych 
do podpisania umowy: 

 

Numer telefonu:  

Numer NIP:  

Adres kontaktowy e-mail:  

Nawiązując do Zapytania ofertowego nr  Cat/1/PN34/2021 na usługę cateringową w ramach projektu 
pn. „Zawodowcy na 5.”: 

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:  

L.P. 
Nazwa 
Usługi 

cateringowej 

Cena brutto za 1 
zestaw obiadowy 

 dla 1 osoby 
-PLN- 

(tj. koszt jednostkowy 
na uczestnika) 

w tym VAT 
(%) 

CAŁKOWITA  
Cena za Usługę  

(PLN) 
(tj. cena łączna za  
2 550 zestawów) 

 

w tym VAT 
(%) 

1. 
Zestaw obiadowy 

(zupa + drugie 
danie + napój) 

 
 
 

………………………… 

 
 
 

………………… 

 
 

 
………………………………. 

 
 
 

………………….. 
 

2.   OŚWIADCZENIA: 

Jako przedstawiciel Oferenta oświadczam, że: 

o cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty 

wydania potraw, transportu, koszty opakowań, w których będą transportowane posiłki, talerze, 

sztućce, serwetki itp. oraz organizacja miejsc na odpady oraz ich wywóz po zaserwowanym 

posiłku, 

o posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej 

projektem umowy, 

o uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy, 

o zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za 

związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

o zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, 

w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego, 

o wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* 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). 

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). 

 

 

........................................ dnia .............................. ..………………………………………………………..………….. 
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta  
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3. OŚWIADCZEIE dot. spełnianie warunku spełnienia aspekty społecznego:  

OŚWIADCZENIE: 

o Ja niżej podpisany, świadoma(-y) odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu 

karnego, oświadczam, iż Wykonawca, w którego imieniu działam: spełni warunek udziału 

w postępowaniu tj. zatrudni do realizacji zamówienia minimum jedną osobę z 

niepełnosprawnością w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721 z późn. zm.) podaje definicję niepełnosprawności jako trwałej lub okresowej niezdolności do 

wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu, w szczególności powodującej niezdolność do pracy. 

 

 

 

......................................... dnia .............................. …..…………………………………………………………………... 
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta  

 
 

4. OŚWIADCZENIE dot. braku powiązań: 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu 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. 

 

 

......................................... dnia .............................. ..………………………………………………………..……………. 
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta  

 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od 
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, 
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z 
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 
 


