
 

 

Załącznik nr 1  
 

           …………….., dnia………..2021 r.  
 
 
(pieczęć Wykonawcy)  
 
 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” 
ul. Puszkina 8/1A  
80-233 Gdańsk  

 
 

Formularz ofertowy 
My, niżej podpisani. ................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………  
działając w imieniu i na rzecz firmy..........................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………..  

(adres, tel., e-mail) 
 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację 7-dniowych warsztatów pn.: Warsztaty 
sprawdzająco – doskonalące dla osób niepełnosprawnych czterech sekcji sportowych w ramach projektu 
„Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób 
niepełnosprawnych” dla 72 osób w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia infrastruktury 
sportowej w obiekcie –we wskazanym w zaproszeniu terminie, składamy niniejszą ofertę.  
 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w 
zaproszeniu do składania ofert na ww. usługę. Do opisu przedmiotu zamówienia nie 
wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia.  

2. Do niniejszego formularza załączamy niezbędną dokumentację, która w sposób 
niepodważalny uprawdopodobnia spełnianie przez Nas kryteriów, tj.:  

 

1) …………………………………  

2) …………………………………  

3) …………………………………  

4) …………………………………  

5) …………………………………  

6) ………………………………….  

7) ………………………………….  

8) ………………………………….  
 



 

 

 
3. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w Opisie przedmiotu 
zamówienia.  
 
Koszt brutto zorganizowania jednego warsztatu (łącznie 4 dni):  
• • wyżywienie (72 os.) - … …zł/os.,  

• • zakwaterowanie (72 os.) - …… zł/os.,  

• • koszty infrastruktury (sale) - …..…zł  

• • łączna kwota zorganizowania warsztatu - …….zł brutto  

•  
 
4. Oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, jak i wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie i w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego.  

6. Akceptujemy wyznaczony przez Zamawiającego termin i formę płatności określony w 
zaproszeniu do składania ofert.  

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu2.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                         …………………………………………………………  
(miejscowość, data)   (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy i pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rozporządzenie 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).  
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  
 


