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Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
ul. 11 Listopada 24
17-200 Hajnówka
NIP: 543 125 32 05

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca 
(imię, nazwisko, nazwa podmiotu) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………………………………………………...

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

Przedmiot zamówienia: Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników
projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””.

1. Cena brutto za realizację
jednej godziny 
indywidualnego wsparcia 
psychologicznego  - przez 
godzinę rozumie się 60 
min. (obejmująca wszelkie 
koszty związane z realizacją
zamówienia)

Kwota cyfrą: Kwota słownie: 

2. Cena brutto za realizację
90h wsparcia 
psychologicznego  - przez 
godzinę rozumie się 60 
min. (obejmująca wszelkie 
koszty związane  z 
realizacją zamówienia)

Kwota cyfrą: Kwota słownie:
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Oświadczenia:

1. Oświadczam,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania
usługi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.

2. W  pełni  akceptuję  oraz  spełniam  wszystkie  wymienione  warunki  udziału  w
postępowaniu.

3. Zapoznałem się z treścią Rozeznania cenowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte.

4. Oświadczam,  ze  znana  jest  mi  treść  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i zobowiązuję się
do ich bezwzględnego stosowania.

5. Oświadczam, że okres ważności oferty to 30 dni liczonych od dnia przewidzianego na
składanie ofert.

6. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

…………………………………                                                                 …………………………………
            miejscowość, data                                                                       Pieczęć i czytelny podpis Oferenta
                                                                                                

„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „KURNIK””
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Rozwój lokalny
Działanie: 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20


