
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

 

OFERTA 
 

Przedmiot oferty : 

 

Zorganizowanie pobytu rehabilitacyjno – uspołeczniającego dla osób posiadających 

orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności 

 

z projektu „Alternatywa II” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie 

społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób 

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020. 

 

 

Zamawiający: 

 

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem",  

44-200 Rybnik, ul. Piasta 35, tel. 531 542 532 

 

Wykonawca : 

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

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

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

tel.     .....................................................       fax.   ....................................................... 

REGON  ..............................................        NIP ......................................................... 

www ....................................................        e-mail ...................................................... 

My niżej podpisani : 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w zapytaniu ofertowym - zorganizowania pobytu rehabilitacyjno – uspołeczniającego dla osób 

posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności. 

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ofertą oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi 

materiały Oferty i akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uznajemy się  

za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

 

3. OŚWIADCZAMY, że posiadamy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do realizacji 

zadania. 

 



 

 

4. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo  

z Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia 

"Razem"). 

 

5. OFERUJEMY wykonanie zamówienia: 

a) kwota w przeliczeniu na jednego uczestnika: 

………….………….…………….brutto, ………….………………netto, VAT….....%,  

 

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

 

Łączna kwota za wykonanie całości zamówienia: ………………………. PLN brutto,  

 

…………………………………….netto, VAT….....%, 

 

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

          

b) Ilość dziennych zabiegów rehabilitacyjnych przypadających na 1 uczestnika:* 

- 2 zabiegi dziennie na 1 uczestnika 

- powyżej 2 zabiegów dziennie na 1 uczestnika 

c) Ilość zajęć integracyjno – rozwojowych na terenie Ośrodka Wykonawcy przypadających na 

1 pobyt:* 

- 1 zajęcie integracyjno – rozwojowe przypadających na 1 pobyt 

- 2 lub więcej zajęć integracyjno – rozwojowych przypadających na 1 pobyt 

6. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy z Zamawiającym. 

7. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do organizacji pobytu w określonym w Ofercie 

przedziale czasowym. 



 

 

8. OŚWIADCZAMY, że składając podpis na Ofercie (załącznik nr 1) potwierdzamy zapoznanie 

się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik nr 2. 

9. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty 

są:……………………………………………............................................................................ 

 

 

*właściwe podkreślić 

 

 

 

…............................ dnia …..........................  

 

 

 

 

 

 

 

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

    Podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

  do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 


