
ZAŁĄCZNIK nr 3 
 

Zamawiający: 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Toruńska 56, 86-162 Lubicz 

 

Wykonawca: 
 
……………………………………………………..……............................................................................................................................................… 
 
............................................................................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
…………………………………………………………………………….....................................…...................................................................................... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Adres skrzynki ePUAP wykonawcy: .......................................... 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 
1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za 
cenę (wynagrodzenie ryczałtowe):  
 

Kryterium cena: 
 
 

 Przedmiot zamówienia J.m. 
Ilość 

maksymalna 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

 

Wartość netto 
pozycji                           

(kol.4 x kol.5)  

Podatek VAT 
(stawka i 
kwota) 

Wartość brutto 
pozycji 

 (kol. 6 x kol. 7) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1 

Realizacja specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

godzina 5.000     

RAZEM  
(całkowita wartość usługi w okresie obowiązywania umowy) 

* 

 

 

 
2. zapoznałem się z treścią SWZ dotyczącą zamówienia pn.: "Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi" oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję 
określone w nich warunki bez zastrzeżeń, 
3. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*, 
4. oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania 
określone w SWZ, 
5. w trybie art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty 
będzie/nie będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (*niewłaściwe skreślić). Wybór oferty Wykonawcy 



prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami 
ustawy 
o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia 
(odprowadzenia) podatku VAT). W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę 
(rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub 
usług prowadzących do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego ……….........… oraz 
wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …....……….. PLN, 
6. Wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić) 

 mikroprzedsiębiorstwem, 
 małym przedsiębiorstwem, 
 średnim przedsiębiorstwem, 
 jednoosobową działalnością gospodarczą, 
 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
 innym rodzajem 

7. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom 
..........................................................................................................................................., 
8. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 
oferty, 
 
 

   

   

1  Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 2 i 4  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) rozporządzenie 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). 

 

 


