Dodatek nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców
...................................................
nazwa i adres wykonawcy

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3,25-516 Kielce
Znak sprawy: OK-III.272.1.21.2019
FORMULARZ OFERTY
Przystępując do postępowania na zamówienie społeczne, którego przedmiotem są usługi
kompleksowej organizacji i realizacji warsztatów szkoleniowych oferujemy wykonanie
zamówienia w zakresie objętym Instrukcją dla Wykonawców, za cenę:
A. CZĘŚĆ I - Warsztaty pn. „Lider ekonomii społecznej”
szkoleniowe.
L.P
.

Przedmiot zamówienia
(wg załącznika Nr 1 do Instrukcji – Część I)

1.

Pierwsze 2 dniowe spotkanie warsztatowe (20 osób)

2.

Drugie 2 dniowe spotkanie warsztatowe (20 osób)

- stacjonarne warsztaty
Wartość brutto za
spotkanie warsztatowe
(zł)

Cena oferty brutto
RAZEM BRUTTO
Cena oferty brutto (słownie złotych:
...................................................................................................) w tym VAT …………..(%)
1) Aspekt społeczny
Podmiot ekonomii społecznej wymieniony w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-20201 *
*wpisać TAK lub NIE

2) Nazwa hotelu, w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy warsztatów:
………………………………………………………………, miejscowość: …………………………
1

Podmiot ekonomii społecznej (PES):
a) PS, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) 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 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,
z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora
publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
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 2017 r.
poz. 1560, z późn. zm.).

B. CZĘŚĆ II - Warsztaty pn. Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania

społeczności lokalnej – wyjazdowe warsztaty szkoleniowe (województwo śląskie)
Cena oferty brutto
zł (słownie złotych:
……..........................................................................................................)
w tym VAT …………..(%)
3) Aspekt społeczny
Podmiot ekonomii społecznej wymieniony w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-20202 *
*wpisać TAK lub NIE

4) Nazwa hotelu w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy warsztatów:
………………………………………………………………, miejscowość: …………………………
 hotel trzygwiazdkowy

-

*

 hotel czterogwiazdkowy lub o wyższym standardzie

-

*

*zaznaczyć właściwe

1. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które
Zamawiający poniesie i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

2

Podmiot ekonomii społecznej (PES):
a) PS, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) 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 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z
późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora
publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
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 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).

2

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje
dotyczące niniejszego zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Instrukcją i akceptujemy określone w niej warunki
oraz zasady postępowania.
5. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Instrukcji oraz w Załączniku nr 1 do
Instrukcji.
6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty wyrażamy zgodę na realizację
zamówienia w okresie wskazanym przez Zamawiającego w Instrukcji.
7. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący Dodatek nr 4A i/lub 4B do Instrukcji, został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców
w części ……………………………………………. przez firmę ……………………………………… (podać
pełną nazwę firmy)3.
9. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług w zakresie ….….…………..…….….…, o wartości netto ………………….... złotych
(jeśli dotyczy).
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego).
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 .......................................................................................
 .......................................................................................
 ……………………………………………………….............................
12. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron.
13. Nasze dane kontaktowe:
 imię i nazwisko osoby do kontaktu: ………………………………………………..
 nr telefonu: ………………………….............................................................
 nr faksu: ………………………………………………….........................................
 adres e-mail: …………………………………………..........................................

...........................................
Miejscowość, data

3

.............................................................................
Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania wykonawcy

Niepotrzebne skreślić
3

