Załącznik nr 1do Zapytania ofertowego
NR 1/POWER/2020

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: Dostarczanie posiłków dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia
w Chełmnie w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki
wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”

Dane Zamawiającego
Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno
reprezentowany przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
w osobie – Ewy Wirosławskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno
e-mail: pcprchelmno@op.pl
Dane Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy: ………..………………………………………………………….
Adres:
………..………………………………………………………….
NIP:
………..………………………………………………………….
Tel.:
………..………………………………………………………….
e-mail:
………..………………………………………………………….
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:
………………..……………………………………………………………………………
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2020 przedstawiam ofertę na
realizację usługi polegającej na dostarczaniu posiłków dla uczestników Dziennego Centrum
Wsparcia w Chełmnie w związku z realizacja Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki
wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia” nr POWR.04.01.00-00-DI11/17,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
za cenę jednostkową (za jeden dwudaniowy posiłek) w wysokości:
…………………… zł netto,
…………………… zł brutto
(słownie złotych brutto: ………………………………………………………………….)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia w Zapytaniu ofertowym nr
1/POWER/2020 oświadczam/y, że:
− w cenie zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, jak i wszelkie inne
składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz
inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością;
− zobowiązuję się realizować zamówienie z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 1/POWER/2020;
− zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem
informacje niezbędne do przygotowania oferty;
− uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert (włącznie z tym dniem);
− zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam/y, że przy realizacji zamówienia (zaznaczyć właściwe):
☐ zastosuję/my aspekt społeczny związany z zatrudnieniem w zakresie wskazanym
w Zapytaniu ofertowym
☐ nie zastosuję/my aspektu społecznego związanego z zatrudnieniem w zakresie
wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
(W przypadku zastosowania aspektu społecznego związanego z zatrudnieniem należy złożyć
oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4)

3. Oświadczam/y, że (zaznaczyć właściwe):
☐ jestem/jesteśmy Podmiotem Ekonomii Społecznej,
☐ nie jestem/nie jesteśmy Podmiotem Ekonomii Społecznej
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

…………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

...........................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 2do Zapytania ofertowego
NR 1/POWER/2020

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA,
W TYM O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………….

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1/POWER/2020
w ramach projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu
wsparcia”
oświadczam/y, że
nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie przesłanek
wymienionych w rozdziale X ust. 1 i 2 Zapytanie ofertowego, w tym ze względu na powiązania
kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane powyższej są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
…………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

...........................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 3do Zapytania ofertowego
NR1/POWER/2020
..............................................................
/nazwa Wykonawcy/

................................................................
/adres Wykonawcy/

INFORMACJA O POTENCJALE TECHNICZNYM
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1/POWER/2020
w ramach projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu
wsparcia” oświadczam/y, że dysponuję/dysponujemy zakładem prowadzącym działalność
związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.).
Nazwa i adres zakładu: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Podstawa dysponowania zakładem: …………………………………………………………..
Oświadczam/y, że wymieniony powyżej zakład jest zatwierdzony aktualną decyzją właściwego,
ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wpisany
jest do właściwego rejestru zakładów - zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

…………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

...........................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
NR 1/POWER/2020
..............................................................
/nazwa Wykonawcy/

................................................................
/adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu aspektu społecznego związanego z zatrudnieniem
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1/POWER/2020
w ramach projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu
wsparcia”
oświadczam/y, że
przy realizacji zamówienia będą stosowane aspekty społeczne związane z zatrudnieniem.
Spełnienie aspektu społecznego oznacza zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, co najmniej jednej osoby:
1) niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), lub
2) bezrobotnej w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), lub
3) młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
lub
4) innej osoby niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) lub we właściwych przepisach
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zatrudnienie ww. osoby nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy
w sprawie zamówienia i będzie obejmowało cały dalszy okres realizacji zamówienia.
Jednocześnie oświadczam, iż na żądanie Zamawiającego zobowiązuję/emy się poddać kontroli
Zamawiającego w zakresie realizacji ww. klauzuli społecznej oraz niezwłocznie dostarczyć
dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia ww. osoby.
…………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

...........................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

