
Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego 

 na "Wykonywanie specjalistycznych 

 usług opiekuńczych u dziecka z autyzmem 

 w miejscu jego zamieszkania" 

 

Gmina Konstantynów Łódzki 

ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki 

NIP: 7311993975  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Konstantynowie Łódzkim  

ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki 

 

Formularz ofertowy 

 

 

............................................................................                            

( pieczęć firmowa/imię i nazwisko oferenta ) 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na 

terenie gminy Konstantynów Łódzki dla osób z zaburzeniami psychicznymi – autyzm dziecięcy,        

w miejscu zamieszkania składam ofertę następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

a. zajęcia z pedagogiem specjalnym w wymiarze 10 godzin miesięcznie z uwzględnieniem 

niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć i dojazdu do miejscowości Konstantynów Łódzki za 

cenę brutto .............. zł. za jedną godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi – autyzm dziecięcy, (słownie 

zł.:............................................................................................), 

b. zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej w wymiarze 6 godzin miesięcznie                            

z uwzględnieniem niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć i dojazdu do miejscowości 

Konstantynów Łódzki za cenę brutto .............. zł. za jedną godzinę świadczonych specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – autyzm dziecięcy, (słownie 

zł.:............................................................................................). 

 

2. Nazwisko, imię, adres Wykonawcy ........................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 



3. Oświadczam, że: 

1)  w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

2) Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; 

3) Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

4) Korzystam w pełni z praw publicznych i nie byłam/byłem karana/karany za przestępstwa 

popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe; 

5) Oświadczam, ze zapoznałem się przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

 

........................................                                                       ............................................................. 

(miejscowość i data)                                                          (Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych)  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego    

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku         

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

Wykaz dokumentów załączonych do oferty: 

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

 

                                                                                                  ..................................................... 

      Data i podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych 

 
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). 
2 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). 


