
 

 

 
 

Projekt „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy 

Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego 

z dnia 19.12.2017 r. 

GOPS.PPS.4141.03.14.2017 
 

Gmina Postomino 

w imieniu, której działa  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

Postomino 30, 76-113 Postomino                                                             

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane oferenta 
Nazwa firmy/imię i nazwisko  

Adres (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, numer) 
 

Numer NIP  

Numer REGON  

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

Numer telefonu  

 

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe nr 14/2017/PPS dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie zasady konkurencyjności na usługę cateringową: ,,Przygotowywanie i dowóz posiłku – 

kanapek/bułek dla uczestników zajęć w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Królewie oraz 

w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie Postominie’’ w ramach projektu pt. „Wspieranie rodziny w jej 

prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

na terenie Gminy Postomino” 

Oferuję sprzedaż kanapek/bułek zgodnie ze specyfikacją zawarta w w/w zapytaniu ofertowym 

w następującej cenie: 
 

 Cena cyfrowo Cena słownie 

Cena za 1 szt. 

netto 
  

Cena za 1 szt. 

 brutto 
  

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do spełnienia wymagań wymienionych w art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dotyczące zatrudnienia osób: 

a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, 

b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; 

c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                       i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

d) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.                       o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Zobowiązuję się do zatrudnienia, co najmniej 1 osoby lub osób wskazanych w art. 29 Ustawy PZP. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                              ………………………………………… 

                 (podpis) 


