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Załącznik nr 1 do zapytania CUS.260.4.2020 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
[nazwa, adres, REGON, NIP, KRS Wykonawcy]  

Adres e-mail   

Numer telefonu  

Osoba do kontaktu  

Gmina Resko / Centrum Usług 
Społecznych w Resku 

ul. Boh. Monte Cassino 10 

72-315 Resko 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na:  

„Przeprowadzenie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej Gminy Resko 

oraz przygotowanie raportu z diagnozy” 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienie w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym za całkowitą cenę:  

Lp. Zakres zamówienia Cena netto [zł] Cena brutto [zł]  

1. 
planowanie i opracowanie planu procesu 

diagnozowania 
  

2. przeprowadzenie badania   

3. przygotowanie raportu   

Łącznie oferuję cenę    

 

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

2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 22.02.2021 r. 

3. OŚWIADCZAM, że  

1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 
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a) doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych w obszarze polityki społecznej, 

pomocy społecznej, pracy socjalnej, itp.; 

b) doświadczenie w zakresie znajomości problematyki i usług społecznych w szczególności: 

publikacje naukowe i popularyzatorskie w tym temacie, udział i wystąpienia poświęcone 

problematyce usług na konferencjach, seminariach; 

c) doświadczenie w organizowaniu, prowadzeniu wydarzeń, paneli naukowych, seminariów  

i innych wydarzeń związanych z popularyzowaniem wiedzy na temat usług; 

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

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

4) nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości; 

5) nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym1; 

6) przedmiot zamówienia zamierzam wykonać samodzielnie/z wykorzystaniem podwykonawców*; 

7) zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i jego załącznikami i nie wnoszę/wnosimy  

do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Na wniosek Zamawiającego zobowiązuję się przedstawić dokumenty potwierdzające fakty wskazane 

w oświadczeniu. 

 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
.………………………………….                                  .……………………………………….  
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. 


