
 
     Pruszków, 08.05.2019       

…………………………….. 

     Pieczątka wykonawcy 

                                                                                                        Nazwa i adres zamawiającego 

TROJANÓW” 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Stanisława Staszica 1 

05-800 Pruszków 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 W związku z zaproszeniem do składania ofert na podstawie zapytanie ofertowego 

podejmuję się wykonania zakresu prac zgodnie zapytaniem ofertowym, oferując praktykę, wiedzę 

techniczną i należytą staranność będących przedmiotem wykonania: „Szkolenia z zakresu teleopieki 
Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników  projektu oraz ich opiekunów”. 

Uczestnicy projektu będą przeszkoleni z zakresu obsługi urządzeń mobilnych jak również z zakresu 

teleopieki. Szkolenia  będą przeprowadzane na urządzeniach mobilnych w 2 grupach po 15 osób . 
 pn. „PRACA NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z MAZOWSZA” 

Oferuję cenę: 

1. Cena łączna : 

• ………. zł netto (słownie: ………………………………………….. złotych), 

• plus ….% VAT ………….... zł, 

• ………….zł brutto (słownie: ………………………………………. złotych) 

 

Termin realizacji zamówienia : od daty podpisania umowy 21 dni. 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o 

obowiązujące przepisy.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Oświadczam, że nie zachodzi konflikt interesów poprzez występowanie powiązań osobowych i 

kapitałowych. 

 

Przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

Z poważaniem 


