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Formularz  Oferty 

 

 

_______________________ 

/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                  ____________20___ r. 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Izabelinie,  

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin 

 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zaproszenie  do składania ofert na: 
 
 „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz: Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Izabelinie oraz podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Izabelinie”, 
 
 w okresie od dnia ___________ do dnia _______________.  
 

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości: 

stawka za jedną godzinę obsługi prawnej:  

 

netto _________________________  zł (słownie złotych___________________________) 

 

stawka VAT ____________________(procent____________________________) 

 

VAT __________________________zł (słownie złotych___________________________) 

 

brutto _________________________zł  (słownie złotych__________________________)  

  

 Ponadto oświadczam/y, że: 
 
1. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie 

miesięcznie i będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Oświadczam/y, że w cenie brutto wskazanej w ofercie uwzględnione są wszystkie 
wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w szczególności zawiera ona wszelkie 
koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
obejmuje należne opłaty i podatki. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
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4. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym w 
zapytaniu ofertowym. 

5. Zapoznałem/liśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do 
nich żadnych zastrzeżeń. 

6. Uzyskałem/liśmy wszelkie informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 
7. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy oraz projekt umowy 

powierzenia przetwarzania danych został przez nas zaakceptowany w przypadku 
przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam/y, że posiadam/y doświadczenie w obszarze świadczenia pomocy 
prawnej dla minimum 2 jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek 
organizacyjnych samorządu terytorialnego na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 
umowy o pracę, w okresie ostatnich 3 lat, przez okres co najmniej łącznie 12 miesięcy 
każda. 

9. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

 

_____________________ 
Pieczęć i podpis osób  

uprawnionych do składania    
oświadczeń woli w imieniu     

           Wykonawcy 

 

Do oferty załączono: 
 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


