
Załącznik nr  1  

 
…………………………………………  
                 (Dane Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Na realizację zamówienia na usługi: ………………………………………………………………………. 
 
NAZWA WYKONAWCY: ......................................................................................................... 
 
ADRES WYKONAWCY: .......................................................................................................... 
 
NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................ 
 
E-MAIL ………………………………………………………………………………………………….. 
 
NIP: ..........................................................REGON: ................................................................. 
 

 

1. Oferujemy wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia za cenę ustaloną ryczałtowo 
(formularz cenowy):  

 

1 ROBOCZOGODZINA NETTO: ………………………………………………… PLN/EUR/USD/CHF/GBP* 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu 
ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 
realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia. 

5. Zapoznaliśmy się z opisem technicznym i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

7. Integralną częścią oferty są: 

1) .................................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................................. 

 
............................ dnia .......................                           

..........................................................  
       Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) 

   do reprezentowania Wykonawcy 
Uwaga: 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr  2 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW 
 

Przedmiot wykonanej usługi (nazwa, opis 
potwierdzający doświadczenie) 

Data wykonania usługi 
lub okres realizacji 

(dd/mm/rrrr)  

Charakter/ rodzaj 
obiektu  

Wartość 
zamówienia 

(brutto) 

Nazwa Zamawiającego dla którego 
wykonano usługę.  Adres, telefony 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

 
 

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające wykonanie ww. usług („referencje” lub inne 
dokumenty potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia) 

 

 

 

 

 

 

……………… dn. ...........................     ...................................... 
               (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 
OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH  

(dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) 
 
 

 
Nazwisko ……………………………………....................... Nazwisko rodowe …………………………………….......... 
Imię pierwsze ……………………………………................ Imię drugie …………………………………….................... 
Imię ojca ……………………………………....................... Imię matki ……………………………………..................... 
Data i miejsce urodzenia ……………………………………....................................................................................... 
NIP ……………………………………...............................  PESEL ……………………………………............................ 
Dowód osobisty seria …………..  numer ………………………….....  wydany przez …………………………………….. 
Miejsce zameldowania:  ............................................................................................................ 
Adres do korespondencji: ............................................................................................................ 
Urząd Skarbowy:  ............................................................................................................ 
Nr Oddz. NFZ    ............................................................................................................ 
Nr Konta bankowego   ............................................................................................................ 
 
Oświadczam, że:  
1) Jestem zatrudniony(a) na podstawię umowy o pracę w: ..................................................................... 
.................................................................................................................................................................., 
i moje wynagrodzenie za pracę z tytułu w/w stosunku pracy jest/nie jest* wyższe o minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w …….r. 
 
2) Prowadzę/ nie prowadzę* działalności gospodarczej ............................................................................ 
...................................................................... i są odprowadzane/ nie są odprowadzane* z tego tytułu składki 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
 
3) Nie jestem/ jestem* uprawniony(a) do emerytury*, renty* ustalonej decyzją oddziału ZUS z dnia 
............................................ znak ...................................................................................................................... 
   
Oświadczam, że powyższe dane wypełniłem(am) zgodnie z prawdą oraz że jestem świadomy(a) odpowiedzialności 
karnej w trybie art. 247 § 1 Kodeksu karnego związanej z zatajeniem bądź zeznaniem nieprawdy. W przypadku 
zaistniałych zmian zawiadomię Zarząd Fabryki Przedsiębiorczości sp. z o.o. sp. k. 

  
 
……………… dn. ...........................     ...................................... 
             (czytelny podpis) 
 
Dane osobowe Zleceniobiorcy są objęte ochroną prawną i będą wykorzystane tylko do rozliczeń podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz do celów ubezpieczeniowych. Zleceniodawca zapewnia ochronę prawną 
powyższych danych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U nr 133, poz. 883). Niniejszym oświadczam, 
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fabrykę Przedsiębiorczości sp. z o.o. sp. k. z 
siedzibą w łodzi dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.) 

 
 
……………… dn. ...........................     ...................................... 
             (czytelny podpis) 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI WYNAGRODZENIA 
 

  

 

 Oświadczam, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 
własnych i innych podmiotów, które mnie zatrudniają na dzień złożenia oferty cenowej, przekracza/ nie 
przekracza* 276 godzin miesięcznie. 

 Moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 
własnych Beneficjenta i innych podmiotów na dzień złożenia oferty wynosi: 

 

l.p. 

Podstawa zatrudnienia 
[umowa o pracę; umowa 
zlecenie; umowa o dzieło; 
samozatrudnienie; inne – 

podać jakie] 

Wymiar miesięcznego 
zaangażowania 

[godz./m-c] 

Okres zaangażowania w realizację 
zadań 

[od dnia - do dnia] 

Nazwa zleceniodawcy/ pracodawcy/ 
zamawiającego 

1     

2     

…     

Razem [godz./m-c]    

 
   

Oświadczam, że powyższe dane wypełniłem(am) zgodnie z prawdą oraz że jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej w trybie art. 247 § 1 Kodeksu karnego związanej z zatajeniem bądź zeznaniem nieprawdy. W 
przypadku zaistniałych zmian zawiadomię Zarząd Fabryki Przedsiębiorczości sp. z o.o. sp. k. 

 
 
 
  

……………………………………………………………………… 
Data i czytelny  podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 
Uwaga: 

* niewłaściwe skreślić 

 
  

 


