Załącznik nr 1 do ogłoszenia – formularz oferty*
DANE WYKONAWCY:
Nazwa / Imię
i nazwisko………………………………………………………………………..
Adres: ulica ………………………………………………………………………..
kod…….. ………miejscowość ………………………………………………………………………..
tel.:………………………………fax: (jeżeli posiada):
……………………………
e-mail: …………………………………………………………… (wymagany)
NIP………………………………………
Małe / średnie * przedsiębiorstwo (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą w sposób indywidualny (jednoosobowy) lub osób nieprowadzących działalności
gospodarczej)

OFERTA
1. Niniejszym w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferuję realizację na
rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na:

Usługi psychologów w projekcie:
„Warszawski Zintegrowany System Leczenia
i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
– sprawa nr 02/2018 FEBR
za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami ogłoszenia:
Część nr 1 – Usługi psychologów prowadzących grupy wsparcia dla rodzin – 1 osoba
Cena jednej godziny wynosi brutto : ........................... zł.
Maksymalna ilość godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 192 godziny,
tj. 8 godzin/1 miesiąc x 24 miesiące
Wartość oferty brutto: ……………………….. zł (należy wpisać iloczyn 192 godz. x
stawka godzinowa)
Część nr 2 – Usługi psychologów prowadzących grupy wsparcia dla rodzin – 1 osoba
Cena jednej godziny wynosi brutto : ........................... zł.
Maksymalna ilość godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 192 godziny,
tj. 8 godzin/1 miesiąc x 24 miesiące
Wartość oferty brutto: ……………………….. zł (należy wpisać iloczyn 192 godz. x
stawka godzinowa)

Część nr 3 – usługi psychologów w postaci indywidualnych konsultacji – min. 1 osoba
Cena jednej godziny wynosi brutto : ........................... zł.
Maksymalna ilość godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 432 godziny,
tj. 18 godzin/1 miesiąc x 24 miesiące
Wartość oferty brutto: ……………………….. zł (należy wpisać iloczyn 432 godz.
x stawka godzinowa)
2. Osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia jest (imię i nazwisko):
W części 1 (pkt. 3 OPZ)…………………………………………………………..
W części 2 (pkt. 3 OPZ)…………………………………………………………..
W części 3 (pkt. 3 OPZ)…………………………………………………………..
3.

Doświadczenie i staż pracy osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (podać
instytucję, okres pracy na jej rzecz oraz zakres czynności wykonywanych podczas tego
okresu – tak aby Zamawiający mógł ocenić spełnienie warunków opisanych w ogłoszeniu):
W części 1 …………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
W części 2 …………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
W części 3 …………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

4. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp
2) Oświadczam, że osoba wyznaczona do realizacja zamówienia posiada aktualne orzeczenie
lekarza medycyny pracy.
3) Oświadczam, że zapoznałam/em się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznaję się
związaną/ny określonymi w nim zasadami postępowania.
4) Oświadczam, że uważam się związaną/ny niniejszą ofertą na czas wskazany w
ogłoszeniu o zamówieniu.
5) Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi postanowieniami umowy, które
zostały zawarte w ogłoszeniu i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy na warunkach tam zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6) Wynagrodzenie należy przekazywać na wskazane poniżej konto bankowe:
Nr
……………………………………………………………………………………...
w terminie 30 dni od daty złożenia rachunku.
7) Oświadczam, że 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.**

8) Załącznikami do niniejszej oferty są:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1)

2)
3)

4)

5)
6)

administratorem danych osobowych Wykonawcy jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@mr.gov.pl;
administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
dane osobowe mogą być udostępnione Beneficjentowi realizującemu projekt, tj. Miasto Stołeczne Warszawa oraz
innym podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, tj. Mazowieckiemu Szpitalowi
Bródnowskiemu z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta
kontrole i audyt w ramach PO WER;
administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu wynikającego z wytycznych PO WER;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

.......................... dnia

1) rozporządzenie

…………..

………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub osób
uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ pieczątki

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).
** 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).
*niepotrzebne skreślić

