
Załącznik nr1 do  ogłoszenia

   

..................., dnia …………… 

O F E R T A 

 

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

                 im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego 

      ul. Juliusza Słowackiego 11 

      95-050 Konstantynów Łódzki  

 

 Nawiązując do postępowania na świadczenie usług opiekuńczych. 

My niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu 

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

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

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

nazwa i dokładny adres wykonawcy 

 

Oświadczamy, że firmę reprezentują następujące osoby: 

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

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

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym rozdz. II ogłoszenia. 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

 

Cena netto za godzinę usług opiekuńczych wynosi: ........................................... 

Słownie netto:……………………………………………………………………………...........  

Podatek VAT  .........% .........................złotych.   

Cena brutto za godzinę usług opiekuńczych wynosi : ........................................... 

Słownie brutto:……………………………………………………………………………..........  

Cena zawiera wszystkie składniki i jest ceną ostateczną. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że : 

1) spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione w ogłoszeniu, 

2) nie podlegam wykluczeniu na podstawie ustawy Pzp w szczególności art. 24 ust. 1 

pkt 13,14,21 i art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6, 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zatrudnienie 

wymaganej do wykonania przedmiotu zamówienia ilości osób oraz wypłacenie im 

wynagrodzenia za pierwszy miesiąc wykonywania zamówienia bez uzależnienia 

terminu wypłaty należności od terminu przelewu od Zamawiającego, 

4) ważność złożonej oferty obowiązuje przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty, 

5) przyjmuję projekty umowy, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia i zobowiązanie w 

przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy zgodnej z ofertą i ogłoszeniem w miejscu, 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

6) zapoznałem się i przyjmuję zapisy niniejszego ogłoszenia oraz nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, 



7) będę dysponować biurem/pomieszczeniem w promieniu 20 kilometrów od miasta 

Konstantynowa Łódzkiego na czas trwania umowy znajdującym się w 

...................................... przy ulicy;……………………….................. 

8) posiadam/będę posiadać opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia a suma 

ubezpieczenia jest/będzie nie mniejsza niż  200.000,00 PLN, 

9) zapewniam wykonie obowiązków wobec osób, które uczestniczyć  będą w 

wykonywaniu zamówienia w zakresie ochrony danych osobowych - załącznik nr 7 do 

ogłoszenia, 

10) zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącą 

załącznik nr 8 do ogłoszenia, 

11)  wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

Adres......................................................................................................................... 

Telefon...................................................................................................................... 

Telefon komórkowy................................................................................................... 

Adres e-mailowy........................................................................................................ 

 

 Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. .......................................................... 

2. ........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


