Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY

………………………………
(miejscowość, data)
Imię i nazwisko: ……………………………………………
Adres: ……………………………………………
Telefon: ……………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………

Fundacja Harmonia Życia
ul. Kępska 7
45-129Opole
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na realizacji dyżuru
prawnika w poradni prawno-mediacyjnej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze z województwa opolskiego, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej
rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO
2014-2020,
1.

zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż oferuję
realizację wyżej wymienionego zamówienia na część (*należy zaznaczyć
odpowiednie. Każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może
złożyć ofertę na dowolną jego część lub łącznie na dwie części zamówienia):
część I: usługa dyżuru prawnika w poradni prawno – mediacyjnej, obejmująca 8
godzin w tygodniu w okresie od 2 listopada 2018 do 30 czerwca 2020 r., w każdy
poniedziałek i wtorek tj. łącznie 640 godzin zegarowych,
część II: usługa dyżuru prawnika w poradni prawno – mediacyjnej, obejmująca 8
godzin w tygodniu w okresie od 2 listopada 2018 do 30 czerwca 2020 r., w każdą
środę i czwartek tj. łącznie 640 godzin zegarowych,
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część III: usługa dyżuru prawnika w poradni prawno – mediacyjnej, obejmująca 4
godziny w tygodniu w okresie od 2 listopada 2018 do 30 czerwca 2020 r. w każdy
piątek tj. łącznie 320 godzin zegarowych,
za następującą cenę:
1.1 Niniejszy punkt dotyczy części I (należy wypełnić wyłącznie w przypadku wyboru części I
w jakiejkolwiek konfiguracji)
a) Cena jednostkowa za części I:
Cena za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej usługi polegającej na realizacji dyżuru
prawnika w poradni prawno – mediacyjnej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze
……………….………………….zł brutto,
b) Cena łączna za część I:
Cena za przeprowadzenie 640 godzin zegarowych usługi polegającej na realizacji dyżuru
prawnika w poradni prawno – mediacyjnej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze, wynika z kalkulacji ceny za 1 godzinę zegarową x maksymalna ilość godzin
za wykonanie zamówienia i wyniesie nie więcej niż ………………………..…………. zł brutto stanowi kryterium oceny ofert
W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, ceny brutto
podane jak wyżej są cenami, jakie ostatecznie zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny brutto
zostaną potrącone koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów
Zamawiający zobowiązany będzie takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy).
1.2 Niniejszy punkt dotyczy części II (należy wypełnić wyłącznie w przypadku wyboru części
II w jakiejkolwiek konfiguracji)
a) Cena jednostkowa za części II:
Cena za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej usługi polegającej na realizacji dyżuru
prawnika w poradni prawno – mediacyjnej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze
……………….………………….zł brutto,
b) Cena łączna za część II:
Cena za przeprowadzenie 640 godzin zegarowych usługi polegającej na realizacji dyżuru
prawnika w poradni prawno – mediacyjnej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze, wynika z kalkulacji ceny za 1 godzinę zegarową x maksymalna ilość godzin
za wykonanie zamówienia i wyniesie nie więcej niż ………………………..…………. zł brutto stanowi kryterium oceny ofert
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W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, ceny brutto
podane jak wyżej są cenami, jakie ostatecznie zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny brutto
zostaną potrącone koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów
Zamawiający zobowiązany będzie takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy).
1.3 Niniejszy punkt dotyczy części III (należy wypełnić wyłącznie w przypadku wyboru części
III w jakiejkolwiek konfiguracji)
a) Cena jednostkowa za części III:
Cena za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej usługi polegającej na realizacji dyżuru
prawnika w poradni prawno – mediacyjnej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze
……………….………………….zł brutto,
b) Cena łączna za część III:
Cena za przeprowadzenie 320 godzin zegarowych usługi polegającej na realizacji dyżuru
prawnika w poradni prawno – mediacyjnej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze, wynika z kalkulacji ceny za 1 godzinę zegarową x maksymalna ilość godzin
za wykonanie zamówienia i wyniesie nie więcej niż ………………………..…………. zł brutto stanowi kryterium oceny ofert
W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, ceny brutto
podane jak wyżej są cenami, jakie ostatecznie zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny brutto
zostaną potrącone koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów
Zamawiający zobowiązany będzie takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy).
2. Ja niżej podpisany/a jako Wykonawca oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. 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)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, 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.
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3. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia
do przygotowania oferty.
4. Oświadczam iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty
zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
6. Jako wykonawca oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu
określone w punkcie V ogłoszenia i będę dysponować prawnikiem/prawnikami
tj.:
6.1 Niniejszy punkt dotyczy części I (należy wypełnić wyłącznie w przypadku wyboru części I
w jakiejkolwiek konfiguracji)
WYKAZ OSÓB CZĘŚCI I
Doświadczenie
i kwalifikacje
Nr

Imię i nazwisko

…………………………

…………………………

Doświadczenie
………….
letnie
udowodnione
referencjami w:
 dziedzinie prawa
lub mediacji
 obsłudze prawnej
osób fizycznych
 udzielaniu porad
prawnych
lub
mediacyjnych
 pracy w kancelarii
mediacyjnej lub
prawnej
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Wykształcenie
niezbędne do wykonania
zamówienia

 certyfikat Mediatora ukończony
z
dnia
…………. wydany przez
……………………,
 certyfikat
ukończenia
szkoleń
w
zakresie
mediacji rodzinnych z
dnia …………. wydany
przez ……………………,
 zaświadczenie/certyfikat
ukończenia
dodatkowych
szkoleń/warsztatów
psychologicznych oraz
psychologii konfliktu z
dnia …………. wydany
przez ……………………,
 zaświadczenie/certyfikat
ukończenia
dodatkowych
szkoleń/warsztatów

prawnych
z
dnia
…………. wydany przez
……………………,
kopie ww dokumentów
przedkładam w załączeniu
do oferty

6.2 Niniejszy punkt dotyczy części II (należy wypełnić wyłącznie w przypadku wyboru części
II w jakiejkolwiek konfiguracji)
WYKAZ OSÓB CZĘŚCI II
Doświadczenie
i kwalifikacje
Nr

Imię i nazwisko

…………………………

…………………………

Doświadczenie
………….
letnie
udowodnione
referencjami w:
 dziedzinie prawa
lub mediacji
 obsłudze prawnej
osób fizycznych
 udzielaniu porad
prawnych
lub
mediacyjnych
 pracy w kancelarii
mediacyjnej lub
prawnej
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Wykształcenie
niezbędne do wykonania
zamówienia

 certyfikat Mediatora ukończony
z
dnia
…………. wydany przez
……………………,
 certyfikat
ukończenia
szkoleń
w
zakresie
mediacji rodzinnych z
dnia …………. wydany
przez ……………………,
 zaświadczenie/certyfikat
ukończenia
dodatkowych
szkoleń/warsztatów
psychologicznych oraz
psychologii konfliktu z
dnia …………. wydany
przez ……………………,
 zaświadczenie/certyfikat
ukończenia
dodatkowych
szkoleń/warsztatów
prawnych
z
dnia
…………. wydany przez
……………………,

kopie ww dokumentów
przedkładam w załączeniu
do oferty

6.1 Niniejszy punkt dotyczy części III (należy wypełnić wyłącznie w przypadku wyboru części
III w jakiejkolwiek konfiguracji)

WYKAZ OSÓB CZĘŚCI III
Doświadczenie
i kwalifikacje
Nr

Imię i nazwisko

…………………………

…………………………

Doświadczenie
………….
letnie
udowodnione
referencjami w:
 dziedzinie prawa
lub mediacji
 obsłudze prawnej
osób fizycznych
 udzielaniu porad
prawnych
lub
mediacyjnych
 pracy w kancelarii
mediacyjnej lub
prawnej

Wykształcenie
niezbędne do wykonania
zamówienia

 certyfikat Mediatora ukończony
z
dnia
…………. wydany przez
……………………,
 certyfikat
ukończenia
szkoleń
w
zakresie
mediacji rodzinnych z
dnia …………. wydany
przez ……………………,
 zaświadczenie/certyfikat
ukończenia
dodatkowych
szkoleń/warsztatów
psychologicznych oraz
psychologii konfliktu z
dnia …………. wydany
przez ……………………,
 zaświadczenie/certyfikat
ukończenia
dodatkowych
szkoleń/warsztatów
prawnych
z
dnia
…………. wydany przez
……………………,
kopie
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ww

dokumentów

przedkładam w załączeniu
do oferty

7. Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego
informacji zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał
zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach
składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach i
dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8. Oświadczamy, iż Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
..………………………………
(data i podpis Wykonawcy)
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