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POSTĘPOWANlE 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA NA UsŁUGI sPOŁECZNE NR 07lUS/2018

"Osobisry Program Sukcesu "
w rąmąch projektu pn. ,,AkĘlwna integrącja w Powiecie Świebodzińskim"

Załącznik nr ], do ogłoszenia

OFERTA NA USŁUGl SPOŁECZNE
pn. ,,Osobisty Program Sukcesu"

(firma i 5iedziba Wykonawcy)

usta I a m ad res d o korespond e ncj i (jeźeli.jest on inny od wskazanego powyżej).

1". Składam (my) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako lider w konsorcjum zarządzanego przez,,

l'ńiepotlzębne 
'kleślić 

- przypadku bloku skreśleniq Zomowiajqcy uznq, że ofertę złożono we wlasnym imieniu)

2, OŚwiadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu (ogłoszenia) udostępnionym przez Zamawiającego,
nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania
oferty.

3. OŚwiadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawcow* f zamówienie wykonam przy
udziale podwykonawców* w następującym zakresie:

(*niePotrzebne skreślić- w przypądku braku skreśIenia Ząmawiqjqcy uzna, że Wykonawca wykona zamówienie sąmodzielnie),

4. OŚwiadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

5, OŚwiadczam (my), że posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, posiadam wiedzę i doświadczenie oraz jestem zdolny do wykonania zamówienia w
sposób i na warunkach określonych przezZamawiającego.

6, OŚwiadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umów (zgodnie
z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych izawartych w ogłoszeniu oraz w miejscu iterminie określonym
przez Zamawiającego.

7. OŚwiadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią ogłoszenia i zawartą umową, w szczególności w
terminach i według cen w niej określonych.

OŚwiadczam (my), iż nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 5amego postępowania.

OŚwiadczam (my), że złożona oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu
i aktualnymi na dzień składania ofert odpowiednimi przepisami prawa.

10. Oświadczam, iż jestem/nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą, *nieootrzebneskreŚliĆ

],].. OŚwiadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1] wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celtt ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu .* I*w przypądku gdy wykonawca nie prżekazuje danych asobowycl1 innych niż bezpaśrednio jego doryczqcych lub ząchodzi wyłqczenie stoslwonia

obowiqzku informacyjnego, stosownie do art, 13 usL 4 lub ąrL 14 ItsL 5 RoDo treści oświadczenia wykonąwcą wykreśIq)

8.

9.


