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Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 
 
pieczęć Wykonawcy/ 
 
Fundacji EDUCARE et SERVIRE  
39-200 Dębica ul. Rynek 21,  
NIP 8722197588, REGON 691781290 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego na:  
Usługi: 
1. wynajmu sal na indywidualne spotkania doradców zawodowych z 100 uczestnikami 

projektu - 100 UP x 6 godzin zegarowych/osoba; 
2. wynajmu sal na grupowe poradnictwo zawodowe w formie zajęć aktywizujących - 10 grup x 

12 godzin zegarowych/grupa  
3. catering (przerwa kawowa i obiad) - 100 UP x 2 dni poradnictwa; 
4. wynajmu sal na indywidualne spotkania UP z pośrednikami pracy - 10 UP x 6 godzin 

zegarowych/ osoba + 3 niepełnosprawnych UP x 4 godziny / osoba 
dla 100 uczestników Projektu „Moje Lepsze Jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
Oferujemy wykonanie: 

1. wynajmu sal na indywidualne spotkania doradców zawodowych z 100 uczestnikami 
projektu - 100 UP x 6 godzin zegarowych/osoba; 

Cenę brutto wynoszącą …………………….. zł/godzinę zegarową 
(słownie: ……………………………………. zł ………………./100/godzinę zegarową) 
2. wynajmu sal na grupowe poradnictwo zawodowe w formie zajęć aktywizujących - 10 grup x 

12 godzin zegarowych/grupa; 
Cenę brutto wynoszącą …………………………… zł/godzinę zegarową 
(słownie:…………………………………….. zł …………………../100/godzinę zegarową) 
3. cateringu (przerwa kawowa i obiad) - 100 UP x 2 dni poradnictwa; 
Cenę brutto wynoszącą ………………………….. zł/ godzinę zegarową 
(słownie: ……………………………………… zł ……………./100/ godzinę zegarową) 
4. wynajmu sal na indywidualne spotkania UP z pośrednikami pracy - 10 UP x 6 godzin 
zegarowych/ osoba + 3 niepełnosprawnych UP x 4 godziny / osoba Cenę brutto wynoszącą 
………………………….. zł/ godzinę zegarową 
(słownie: ……………………………………… zł ……………./100/ godzinę zegarową) 
 

1. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z terminem wskazanym w zapytaniu ofertowym, 
zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego. 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń.  

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych 
tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1 ------------- 
2 ------------- 
 
Inne 
............................................................................................................................................. 
 
………………………………., dnia …………………..2017r    

                                                                                                         ………………………………………...                                                                            
/podpis osoby uprawnionej  do składania   

oświadczeń  woli w imieniu Oferenta 
*niepotrzebne skreślić/wypełnić właściwe części 
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Załącznik nr 2 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
Usługa Liczba 

godzin  
Cena 

jednostkowa 
brutto zł 

Wartość 
brutto zł 

wynajmu sal na indywidualne spotkania 
doradców zawodowych z 100 uczestnikami 
projektu - 100 UP x 6 godzin 
zegarowych/osoba; 

600   

wynajmu sal na grupowe poradnictwo 
zawodowe w formie zajęć aktywizujących - 10 
grup x 12 godzin zegarowych/grupa 

120   

Koszt cateringu (przerwa kawowa i obiad) - 
100 UP x 2 dni poradnictwa; 

200   

wynajmu sal na indywidualne spotkania UP z 
pośrednikami pracy - 10 UP x 6 godzin 
zegarowych/ osoba + 3 niepełnosprawnych 
UP x 4 godziny / osoba 

72   

Razem wartość brutto  
 

 
 
 

………………………………., dnia …………………..2017r      ………………………………… 
 (Miejscowość, data)         (podpis, pieczątka Oferenta) 
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Załącznik nr 3 

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności niezbędnych do 
wykonania ww. przedmiotu zamówienia. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a 
także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3.  Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Akceptuję określone w zapytaniu  warunki udziału w postępowaniu.  
 
 

 
 
 
 
………………………………., dnia …………………..2017r     ………………………………….     
 (Miejscowość, data)              (podpis, pieczątka Oferenta) 
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem 
projektu 

  
 
Niniejszym oświadczam, iż jako Oferent nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo  
z Beneficjentem projektów (Zamawiającym), czyli Fundacją EDUCARE et SERVIRE z siedzibą: 
39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 8722197588, REGON 691781290 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta 
lub wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4. 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 …………………..2017r                     ………………………………….     
 (Miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka Oferenta) 
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Załącznik nr 5 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z OFERENTEM 
 
 
 
Oświadczam, że Fundacja EDUCARE et SERVIRE z siedzibą: 39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 
8722197588, REGON 691781290 nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z Oferentem 
…………………………………………………………………………………………  ul. ……………………..…………………;  
__-______ ………………………………………………... NIP: …………………… 
 
Nie istnieją powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
Oferentem lub osobami upoważnionymi do jego reprezentowania, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                        ………………………………….     
 (Miejscowość, data)                              (podpis, pieczątka Oferenta) 
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Załącznik nr 6 
 

U M O W A   1/sale/MLJ/2017 

zawarta w dniu  ……………………… 2017  roku  we Dębicy, pomiędzy: 
 
Fundacją EDUCARE et SERVIRE z siedzibą: 39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 8722197588, 
REGON 691781290 reprezentowaną przez: Pana Antoniego Kamińskiego - Właściciela 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a  
Firmą : 
…………………………………………………………………………………... z siedzibą ……-…….. ……………… 
ul. ………………………………; NIP:…………………………..; Regon: ……………………………………………… 
reprezentowanym przez: ………………………………………………. - …………………………………………. 
zwaną dalej WYKONAWCĄ 

 
§ 1 

[Przedmiot umowy] 
1. Zamawiający zleca wykonanie usługi, a Wykonawca zobowiązuje się ją wykonać na 

warunkach określonych w niniejszej umowie.  
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa: 

a) wynajmu sal na indywidualne spotkania doradców zawodowych z 100 uczestnikami 
projektu - 100 UP x 6 godzin zegarowych/osoba; 

b) wynajmu sal na grupowe poradnictwo zawodowe w formie zajęć aktywizujących - 10 
grup x 12 godzin zegarowych/grupa  

c) Koszt cateringu (przerwa kawowa i obiad) - 100 UP x 2 dni poradnictwa; 
d) wynajmu sal na indywidualne spotkania UP z pośrednikami pracy - 10 UP x 6 godzin 

zegarowych/ osoba + 3 niepełnosprawnych UP x 4 godziny / osoba 
dla 100 uczestników Projektu „Moje Lepsze Jutro”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie 
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

3. Zakres świadczonych usług o których mowa w ust. 2 dotyczy wynajmu sal na 
indywidualne spotkania doradców zawodowych, grupowe poradnictwo zawodowe, na 
szkolenia, na indywidualne spotkania pośredników pracy, catering (przerwa kawowa i 
obiad) dla uczestników Projektu „Moje Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania 
zlecenia i dostarczy usługę zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej i nie rozpowszechniania 
jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, do których będzie miał dostęp z 
tytułu wykonywania niniejszej usługi, tak w czasie trwania umowy, jak również po jej 
ustaniu. 

6. Wykonawca w razie powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom zobowiązany będzie podać Zamawiającemu nazwy i adresy 
podwykonawców. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami 
programowymi dotyczącymi Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w 
wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją 
zamówienia nie krócej niż do 31.12.2025 r. 

10. Na wezwanie Zamawiającego lub innych organów kontrolnych Wykonawca niezwłocznie 
zapewni wgląd do powyższych dokumentów wskazanym w wezwaniu osobom. 

 
§2 

[Zasady współpracy] 
1. Świadczenie wskazanych wyżej usług będzie się odbywało w miejscu i czasie 

uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Indywidualne spotkania 
doradców zawodowych, grupowe poradnictwo zawodowe, na szkolenia, na indywidualne 
spotkania pośredników pracy, catering (przerwa kawowa i obiad) będą się odbywało nie 
dalej niż 20 km od miejsca zamieszkania uczestników. 

2. Usługi będą realizowane na terenie woj.  podkarpackiego. Zamawiający na 5 dni 
przed planowana usługą wskaże Wykonawcy miasto - gdzie i w jakich godzinach 
będzie realizowana usługa, a Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do 
wskazania miejsca doradztwa na terenie tego miasta.  

3. Przedmiot umowy winien być wykonany z należytą starannością i zastosowaniem 
wiedzy i  umiejętności niezbędnych do jego wykonania.  

4.    Wykonawca odpowiedzialny za rezultat umowy, tzn. za jej wykonanie w sposób 
opisany w zamówieniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na 
dokumentach dotyczących Projektu, oraz informowania uczestników Projektu o 
współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w każdym czasie do składania sprawozdań oraz 
przedkładania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów i wyjaśnień 
niezbędnych Zamawiającemu do właściwej oceny realizowanego zadania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić w każdym czasie kontrolę realizacji przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego lub podmioty wskazane przez Zamawiającego, w tym 
instytucje upoważnione do dokonywania kontroli projektów realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
§3 

[Termin realizacji przedmiotu umowy] 
1.   Zamawiający zobowiązany jest do realizowania usługi o której mowa w § 1w 

terminie od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2018r. 
 

§4 
[Wynagrodzenie] 

1. Strony za: 
a) Usługę wynajmu sal na indywidualne spotkania doradców zawodowych z 100 

uczestnikami projektu - 100 UP x 6 godzin zegarowych/osoba ustalają 
wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł brutto/godzinę zegarową (słownie: 
…………………… brutto/godzinę zegarową) w tym VAT oraz inne narzuty; 

b) Usługę wynajmu sal na grupowe poradnictwo zawodowe w formie zajęć 
aktywizujących - 10 grup x 12 godzin zegarowych/grupa ustalają wynagrodzenie 
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w wysokości ……………………… zł brutto/godzinę zegarową (słownie: …………………… 
brutto/godzinę zegarową) w tym VAT oraz inne narzuty. 

c) Usługę cateringu (przerwa kawowa i obiad) - 100 UP x 2 dni poradnictwa 
ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł osobę/1 dzień cateringu 
(słownie: …………………… brutto/godzinę zegarową) w tym VAT oraz inne narzuty. 

d) Usługę wynajmu sal na indywidualne spotkania UP z pośrednikami pracy - 10 
UP x 6 godzin zegarowych/ osoba + 3 niepełnosprawnych UP x 4 godziny / 
osoba ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł brutto/godzinę 
zegarową (słownie: …………………… brutto/godzinę zegarową) w tym VAT oraz inne 
narzuty. 

2.  Wynagrodzenie płatne będzie częściowo. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po 
wystawieniu przez Wykonawcę faktury i stwierdzeniu przez Zamawiającego 
terminowego i prawidłowego wykonania usługi na podstawie list obecności, będącej 
przedmiotem niniejszej umowy. 

3.   Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

4.   Warunkiem przekazania w/w płatności na konto Wykonawcy jest posiadanie przez 
Zamawiającego środków na koncie projektu. Opóźnienie w przekazywaniu w/w środków 
nie stanowi podstawy do naliczania przez Wykonawcę odsetek za zwłokę w wykonaniu 
zobowiązania Zamawiającego 

 
§ 5 

[Wygaśnięcie i odstąpienie od umowy]  
1. Umowa może być rozwiązana na wniosek każdej ze Stron w przypadku wystąpienie 

okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonanie postanowień zawartych w umowie.   
2. Strony ustalają, że niniejsza umowa może być wypowiedziana w trybie natychmiastowym 

przez którąkolwiek ze stron, w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej 
umowy.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust 1 i 2  niniejszej umowy, Zamawiający 
zobowiązany  jest do wypłaty wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy 
Wykonawcy do momentu zaistnienia opisanego zdarzenia. 

 
§ 6 

[Postanowienia końcowe]  
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie obowiązują postanowienia kodeksu 

cywilnego jak i wszelkie inne przepisy mogące znaleźć zastosowanie.  
2. Strony poddają pod rozstrzygnięcie wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji 

niniejszej umowy sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 
   ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA         
 

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

 

 


