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Załącznik nr 2 

 

Dane Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………… 

Data: …………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
w projekcie „„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 
 
 
składam niniejszą ofertę: 
 
1. Wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę umowną brutto (w 

tym podatek VAT wg obowiązującej stawki) kalkuluję w następującej wysokości: 
 

Cena brutto za 1 (jedną) 
godzinę doradztwa 

 

 

2. Oświadczam, że: 

spełniam wymagania dla doradcy określone w zapytaniu ofertowym, tj. 

a) posiadam wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia, 

b) moje doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z przedmiotem zamówienia wynosi co 
najmniej 2 lata, 

c) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty należycie 

przeprowadziłem/przeprowadziłam co najmniej 2 szkolenia/formy doradcze w obszarze 

zgodnym z tematyką planowanych zajęć. 

lub 
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osoba/osoby planowane do realizacji warsztatów spełniają wymagania dla doradcy określone w 
zapytaniu ofertowym, tj. 

a) posiadają wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia, 

b) ich doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z przedmiotem zamówienia wynosi co 
najmniej 2 lata, 

c) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty należycie przeprowadziły co najmniej 2 
szkolenia/formy doradcze  w obszarze zgodnym z tematyką planowanych zajęć  

i zobowiązuję się do udokumentowania spełniania ww. wymagań przed zawarciem umowy. 

3. Oświadczam, że oferent, którego reprezentuję jest/nie jest1 podmiotem ekonomii społecznej2: 

 spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085); 

 jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) CIS i KIS; 

b) ZAZ i/lub WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);  

 organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); 

 spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 
niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 648); 

 koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach go-
spodyń wiejskich (Dz. U. z 2021r. poz. 165 ze zm.); 

 zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 
i zobowiązuję się do udokumentowania ww. faktu przed zawarciem umowy. 
 
 
 
 
..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

(podpis) 

                                                           
1 niewłaściwe skreślić 
2 zaznaczyć odpowiednie jeśli oferent jest podmiotem ekonomii społecznej 


