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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

znak:PO KL 3431-3/2011. 

                                                                                                        ............................................. 

                                                        miejscowość, data 

.......................................... 

    pieczęć wykonawcy   

.......................................... 

 tel./fax                  

F O R M U L A R Z     O F E R T Y 

Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć 

rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób 

niepełnosprawnych dla 25 osób niepełnosprawnych w 

zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu 

Legionowskiego w ramach projektu „Pokonaj siebie! 

Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011”  

Zamawiający POWIATOWE CENTRUM POMOCY 

RODZINIE 

Cena ofertowa brutto za udział jednej 

osoby niepełnosprawnej w zajęciach 

rehabilitacyjnych  

/obejmująca rehabilitację 6 tygodniową (5 

razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. 

dziennie zgodnie z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, przy czym, każdy 

uczestnik skorzysta minimum z 5 zabiegów 

dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską/ 
 

 

Cena ofertowa brutto za udział 25 osób 

niepełnosprawnych w zajęciach 

rehabilitacyjnych  

/obejmująca rehabilitację 6 tygodniową (5 

razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. 

dziennie zgodnie z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, przy czym, każdy 

uczestnik skorzysta minimum z 5 zabiegów 

dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską 

dla każdego uczestnika zajęć/ 
 

 

Stawka podatku VAT (%) 

 

..................................zł 

słownie: 

.........................................................................................................

.......................................................................zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................zł 

słownie: 

.........................................................................................................

.......................................................................zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................% 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  Od dnia podpisania umowy do 22.12.2011r., w tym 
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Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć 

rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób 

niepełnosprawnych dla 25 osób niepełnosprawnych w 

zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu 

Legionowskiego w ramach projektu „Pokonaj siebie! 

Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011”  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy w każdy dzień roboczy w godz. od 8:00 do 

20:00. 

 

 

Termin związania ofertą do dnia 24.10.2011 r. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że: 
a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć 

rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 25 osób 

niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego  w 

ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011”  i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.     

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w 

zamówienia. 

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 

się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                                             
. 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z 

zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1), 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3), 

3) aktualny wpis do ewidencji działalności godpodarczej lub aktualny odpis z właściwego 

rejestru (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skaładania 

ofert); 

4) aktualny wpis do rejestru wojewody, 

5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy. 

 
 

       ..................................................... 
                                   podpis i pieczęć upoważnionej osoby* 
 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we 
właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną 

 

 



 

 

 

Projekt „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011” 

współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

 
 

 

 

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 
znak: PO KL 3431-3/2011.  

 

    Wzór umowy nr ............/2011                                                       
 

W dniu ............................. 2010 r w Legionowie, pomiędzy                     z siedzibą przy                            

posiadającym NIP .........................., REGON...................................., reprezentowany przez: 

.................................................... 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do 

........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., 

reprezentowaną przez : 

............................................................................................, 

zwaną dalej Wykonawcą, 

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2009 z dnia 15 

września 2009 roku w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro 

w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić zajęcia 

rehabilitacyjne zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 25 osób 

niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego, 

powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz 

więcej! Edycja 2011” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. " Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Rehabilitacja medyczna i badania lekarskie odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy - 

.............. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z przedmiotem zamówienia, 

rozdział II zapytania ofertowego (załącznik Nr 2) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

stanowiącą załącznik Nr 3 do umowy. 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 22.12.2011 r., w tym 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w każdy dzień roboczy w godz. 

od 8:00 do 20:00. 

§ 2 

1. Wykonawca, za wykonanie przedmiotu umowy, otrzyma wynagrodzenie, zgodnie z 

formularzem ofertowym, w wysokości......................zł brutto (słownie: ….) w ty należny 

podatek VAT w wysokości ..........%.  
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2. Cena za wykonanie usługi na rzecz jednej osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w 

zajęciach rehabilitacyjnych wynosi: ............ zł brutto, (słownie:................. zł brutto); 

 

 

3. W przypadku uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych mniejszej, niż określona w § 1 

umowy, liczby osób niepełnosprawnych, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 

ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednej osoby niepełnosprawnej w 

zajęciach rehabilitacyjnych).  

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z faktycznej ilości osób 

niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych.  

5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na realizatora projektu – Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119  Legionowo. 

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli realizacji umowy w każdym zakresie, w tym w 

szczególności kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć, kontroli przestrzegania 

ochrony danych osobowych osób skierowanych na zajęcia. 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, wiedzę i zasoby niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za cały przedmiot umowy; 

- za wykonanie usługi niezgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

naliczenia kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia przysługującego za cały 

przedmiot umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy; 

- stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną; 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne, do pełnej wysokości szkody. 

4. Potrącenia kar umownych dokumentuje się na rachunku wystawionym przez Wykonawcę, 

a następnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione w fakturze, przelewa się należne 

środki pomniejszone o karę umowną. 

§ 6 

1. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie 

w celu realizacji Zadania oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z niniejszą umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych,  
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wymagane przepisami prawa, w tym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. Nr 100, Poz. 1024). 

 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując niniejszą umowę będzie przestrzegał 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 

Z 2002 r. Nr 101, Poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. 

§7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny.  

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz zapisami 

zapytania ofertowego, które stanowi jej integralną część, a w szczególności w przypadku 

prowadzenia zajęć niezgodnie z przedmiotem zamówienia, przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy i odmowy zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

a. ze strony Zamawiającego: ……………………………… 

b. ze strony Wykonawcy: ……………………………….. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany Umowy. 

§9 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla 

Zamawiającego. 

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

a. Załącznik nr 1 – odpis z właściwego rejestru, 

b. Załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe, 

c. Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy. 

………………………………. ………………………….. 

Zamawiający         Wykonawca 
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 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 

znak: PO KL 3431-3/2011. 

 
 

.................................. data ...................... 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zorganizowanie i 

przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 25 

osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego w 

ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011 oświadczamy, 

że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

 
................................................................................ 

             ( pieczątka i podpis upełnomocnionego 

                     przedstawiciela Wykonawcy)* 

 
*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 


