Załącznik nr 1 do oferty na wykonywanie
usług udzielania schronienia osobom bezdomnym

FORMULARZ OFERTY
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn
z terenu gminy Przecław.
ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
WYKONAWCA: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Nazwa wykonawcy, dokładny adres oraz nr telefon

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług
schronienia dla bezdomnych, kobiet i mężczyzn z terenu gminy Przecław:
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto………………złotych za pełny kalendarzowy
miesiąc pobytu jednej osoby bezdomnej

(słownie………………………………………

…………………………………………………)
2. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie z zakresu świadczenia usług schronienia
dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.
3. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
4. Zapewniam/ nie zapewniam * prowadzenie, w okresie ogłoszonego stanu epidemii,
izolatorium dla osób kierowanych do schroniska z pobytu w przestrzeni publicznej.
Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi. Cena ( wartość brutto/VAT) jest określona w
polskich złotych i wyliczona jest zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług.
1. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
2. W przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana, oświadczamy gotowość zawarcia
umowy i świadczenie usług w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

4. Oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
5. Załączniki do niniejszej oferty stanowią:
•

…………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………….
(podpis i pieczątka oferenta)
Uwaga!
Formularz cenowo - ofertowy winien być wypełniony w każdym punkcie. Dokumenty składane przez
Wykonawcę powinny być czytelne, a oferta winna być podpisana przez uprawnioną osobę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w każdym etapie postępowania,
jeżeli okoliczności podane przez Wykonawcę okażą się nieprawdziwe.

*Niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie
niezbędnym do realizacji procesu wyłaniania wykonawcy usług oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o
poszczególnych etapach tego procesu – w szczególności danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail,
zgodnie z: Rozporządzeniem 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) publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1781).

Do oferty załączam następujące dokumenty:
1) ………………………………………………………………………………….
2). ....................................................................................................................

..................................., dnia: .......................
Miejscowość
………................................
Podpis oferenta

