Załącznik nr 1 do zapytania nr 1/KCP/ORKK/2021

FORMULARZ CENOWY
Dane teleadresowe Wykonawcy:
Imię i nazwisko / nazwa
Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP
REGON (jeśli dotyczy)
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Strona www (jeśli
istnieje)
1. W odpowiedzi na zapytanie o cenę w postępowaniu prowadzonym w procedurze rozeznania
rynku pn.: „Monitoring jakości usług rozwojowych” przesyłamy propozycję cenową:

Lp.

Nazwa usługi

Jednostki
miary

Ilość

Cena jednostkowa
(brutto)

Wartość brutto
(4x5)*

1

2

3

4

5

6

sztuka

42

sztuka

13

1.

Realizacja usługi –

Wizyt
monitoringowych na
miejscu w przypadku
usług rozwojowych
realizowanych
stacjonarnie.

2.

Realizacja

usługi

–

Monitoring zdalny w
przypadku
usług
rozwojowych
realizowanych zdalnie

Wartość razem**:
*w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej cena ta zawiera wszystkie składki
i podatki wymagane przez przepisy prawa, w tym składki (koszty) opłacane po stronie Zamawiającego.

** Wartość razem – obejmuje dodatkowe zwiększenie ilościowe o maksymalnie 5 usług monitoringu w ramach 10%
zrealizowanych w projekcie usług rozwojowych; w przypadku konieczności zwiększenia ilości usług monitoringu
powyżej 60 usług Strony zawrą dodatkowe porozumienie lub aneksują umowę.

2. Propozycja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ma jedynie
charakter poglądowy; służy do ustalenia wysokości ceny rynkowej usług monitoringu.
3. Oświadczam, iż cena wskazana w pkt 1. obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Ponadto w imieniu Wykonawcy oświadczam iż:
a. Wykonawca zapoznał się z treścią zapytania o cenę;
b. W przypadku propozycji udzielenia zamówienia jako osobę/osoby, które będą realizowały
zamówienia wskazuję:
Imię

nazwisko

c. w/w osoby, które będą realizowały zamówienie spełniają wymagania określone pkt 4
zapytania o cenę.
d. W przypadku zmiany osoby, która będzie realizowała zamówienia na inną, nowa osoba
będzie spełniała wymagania określone w pkt 4 zapytania o cenę; jednocześnie zobowiązuję
się do przedłożenia na prośbę zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie
przez nową osobę wymagań, o których mowa w pkt 4 zapytania o cenę.
e. Wykonawca zapoznał się z projektem umowy, nie wnosi do niego uwag.
f.

Mając świadomość odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji
zaświadczam, iż informacje zawarte w formularzu cenowym są prawdziwe;

g. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał Wykonawca
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………………………
Data i podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
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