
 
 
 

w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0085/20 pt. „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych ” współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014-2020 
Strona 1 z 2 

 

 

Załącznik nr 1      
 

Nr  ………………………………… 
 
 
 
 
 
 

(nazwa, adres, REGON, NIP, KRS Wykonawcy) 
 

Adres e-mail   

Numer telefonu  

Osoba do kontaktu  

 
Gmina Jarocin / MGOPS Jarocin 
ul. Wrocławska 39 
63-200 Jarocin 

 
Zapytanie ofertowe 

do rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia 
 

Przygotowanie Diagnozy i Planu wdrażania CUS 

 
1. Przedstawiam propozycję cenową na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  

w rozeznaniu rynkowym za całkowitą cenę, która uwzględnia wszystkie koszty zamówienia: 
 

Zadanie Cena netto VAT Cena brutto 
[zł] [zł] [zł] 

 
Przygotowanie Diagnozy  
i Planu wdrażania CUS 

 
 

   

 

słownie: ……………………………….......……………………………………………………… złotych 

 

2. OŚWIADCZAM, że spełniam warunki określone w rozeznaniu rynku, tj.: 

1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają: 

wykształcenie …………………………………………………………………………………… 

doświadczenie …………………………………………………………………………………… 
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2) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek posiadania uprawnień; 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 

5) nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości; 

6) nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym1; 

7) wyrażam zgodę poddania się ewentualnej kontroli przez uprawnione do tego organy i instytucje  

na zasadach określonych dla projektów dofinansowanych z UE; 

8) nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

9) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

Na potwierdzenie ww. oświadczenia dołączam dokument potwierdzający ww. doświadczenie 

 i wykształcenie. Na wniosek Zamawiającego zobowiązuję się przedstawić inne niezbędne dokumenty lub 

wyjaśnienia. 

 
 
.………………………………….    .……………………………………….  
Miejscowość i data     Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

1 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 


