
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZO-21/16/MJ z dnia 30.12.2016 r. 

FORMULARZ OFERTY 

I. Przedmiot zamówienia:  

Wyłonienie Wykonawcy (placówki) do przeprowadzenia na terenie Warszawy przewidzianych 
programem kształcenia zajęć stażowych z zakresu pielęgnowania dzieci z chorobą nowotworową oraz 
zapewnienie opiekuna zajęć stażowych, w celu realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w 
dziedzinie „Pielęgniarstwa onkologicznego” (moduł IV), na terenie województwa mazowieckiego, 
realizowanego przez Centrum Onkologii w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i 
kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-
demograficznymi kraju”. 

 
 
 
…………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy, nazwa i adres) 
 

II. Oferta 

Ja, niżej podpisana/ -y 

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 30.12.2016 r.  oferuję wykonanie zamówienia zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym wraz z 
załącznikami. 

III. Kosztorys: 

1. Kwota brutto w PLN za udostępnienie placówki stażowej: 
 

Miejsce realizacji zajęć 
(pełna nazwa i adres placówki stażowej) 

Cena brutto  
w PLN za 1 

osobodzień zajęć 

Liczba dni zajęć Liczba 
uczestników 

Wartość brutto w 
PLN  

(iloczyn kolumn 2,3,4) 
1 2 3 4 5 
  

 
 
 
 

 
3 

 
30 

 

 
         x 2 edycje        ………………….. 



2. Kwota brutto w PLN - wynagrodzenie opiekuna zajęć stażowych: 
 

Miejsce realizacji zajęć 
(pełna nazwa i adres placówki stażowej) 

Cena  brutto w PLN za  
1 dzień zajęć 

Liczba dni zajęć Wartość brutto w PLN 
(iloczyn kolumn 2,3) 

1 2 3 5 
  

 
 
 

 
15 

 

 
        x 2 edycje ………………………… 

IV. Oświadczenie 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233, § 1  Kodeksu 
karnego) oświadczam, że nie jestem powiązana/-y z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.* 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/-em się i akceptuję warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym wraz z za łącznikami. 
2. Uzyskałam/-em wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 
4. W przypadku uzyskania zamówienia zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 

dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, 
przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli. 

6. Pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

 

V. Załącznik do formularza oferty: 

1. Kwestionariusz osobowy (cv) opiekuna stażu wraz z kserokopiami/ skanami dokumentów 
potwierdzającymi posiadane wykształcenie oraz doświadczenie dydaktyczne, opatrzony zapisem o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu, zgodnie z 
ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 

………………………………………                                       …………………………….…….…..…………… 
      (miejscowość, data)                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


