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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/ReSZ/2018 –Formularz ofertowy 

……………………………. 
Data, miejscowość 

……………….…………………………. 
     Pieczęć oferenta 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Zleceniobiorcy:  

Adres Zleceniobiorcy:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 4/ReSZ/2018, którego przedmiotem jest usługa cateringowa dla Uczestników 

projektu  „Re:start zawodowy!” realizowanego w ramach 
R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o  W o j e w ó d z t w a  P o d k a r p a c k i e g o  n a  l a t a  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  Oś Priorytetowa  VII. Regionalny rynek pracy, Działanie  7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 
rynku pracy-projekty konkursowe 

 
Składam ofertę obejmującą wszelkie koszty wykonania usługi określonej w postępowaniu ofertowym. 

Nazwa usługi Liczba osobodni 

Cena 
jednostkowa za 

osobodzień 
(w zł brutto) 

Całkowity koszt brutto 
(liczba osobodni x cena 

jednostkowa) 

Realizacja usługi cateringowej (drugie 
danie + całodzienna przerwa kawowa) 

980 osobodni 
 

 

 
Cena jednostkowa brutto za 1 osobodzień słownie: …………………………………………………………………………………………….. zł 

Całkowity koszt brutto za realizację usługi cateringowej słownie: ………………….………………………………………………..….. zł  

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 
1) Ceny brutto podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi 

Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
2) Cena oferty za przedmiot zamówienia jest ostateczna i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy. 
3) Zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego, opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 
4) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału  

w postępowaniu.  
5) Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą zajdą jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej 

w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję o nich Zamawiającego. 
6) Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
7) Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny niezbędny do wykonania zleconej usługi. 
8) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 
9) Podpisując niniejsza ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 

ofercie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z poźn. zm.) 

 
                ………………………..…………………………… 

(podpis  i pieczęć osoby upoważnionej  
                 do   reprezentowania oferenta) 

 



Biuro projektu: 
ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/ReSZ/2018- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
 

……………………………. 
Data, miejscowość 

……………….…………………………. 
     Pieczęć oferenta 

 

 
Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 

ramach projektu „RE:START ZAWODOWY!” 
 
 
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/ReSZ/2018 z dnia 16.04.2018 r. przeprowadzone w ramach 
procedury rozeznania rynku przez Zleceniodawcę: SASSO SP z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Zbyszewskiego 10/10, 35-
119 Rzeszów, niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym nr 
4/ReSZ/Z2018 z dnia 16.04.2018 r. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 
233 § 1 k.k. 
 
 
 
 

 ………………………..…………………………… 
(podpis  i pieczęć osoby upoważnionej  

                 do   reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/ReSZ/2018 - Oświadczenie w sprawie braku powiązań 
osobowych i kapitałowych 
 

……………………………. 
Data, miejscowość 

……………….…………………………. 
     Pieczęć oferenta 

 

 
Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych 

w ramach projektu „RE:START ZAWODOWY!” 
 
Oświadczam, iż nie jestem powiązany ze Zleceniodawcą SASSO Sp. z o.o. oraz z partnerem Zleceniodawcy (AMD-
GROUP Michał Drymajło) ani z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub 
Partnera Zleceniodawcy oraz osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy oraz Partnera Zleceniodawcy czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy w szczególności poprzez: 
 
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Oświadczam również, iż nie pozostaje ze Zleceniodawcą oraz Partnerem Zleceniodawcy w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego postępowania. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej 
z art. 233 § 1 k.k. 
 
 
 
 

  ………………………..…………………………… 
          (podpis  i pieczęć osoby upoważnionej  

                          do   reprezentowania oferenta) 
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ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 4/ReSZ/2018 - Oświadczenie potwierdzające dysponowanie 
odpowiednim potencjałem 
 

……………………………. 
Data, miejscowość 

……………….…………………………. 
     Pieczęć oferenta 

 

 
Oświadczenie potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem 

 
 

Niniejszym oświadczam, iż: 
1. Nie znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego 

wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie 
zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

2. Dysponuję odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.   
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 
233 § 1 k.k. 

 
 

  ………………………..…………………………… 
          (podpis  i pieczęć osoby upoważnionej  

                          do   reprezentowania oferenta) 

 
 

 
 

 



Biuro projektu: 
ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 4/ReSZ/2018 - Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji usług 
cateringowych 
 

……………………………. 
Data, miejscowość 

……………….…………………………. 
     Pieczęć oferenta 

 

 
Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji usług cateringowych1 

 

 

Lp. 
Podmiot, dla którego  

realizowano usługi 
Rodzaj usługi 

Okres realizacji 

usługi od-do 

Liczba osób 

objętych usługą 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 
Należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie usług, tj. referencje bądź protokoły odbioru usług. 

 
 

  ………………………..…………………………… 
          (podpis  i pieczęć osoby upoważnionej  

                          do   reprezentowania oferenta) 

 
 

 

                                                           
1 Wskazane pozycję mają dotyczyć doświadczenia gwarantującego wykonanie zamówienia objętego ninieszym zapytaniem ofertowym. 



Biuro projektu: 
ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło 

e-mail: restartzawodowy@sasso.pl 
  

 

 

 
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 4/ReSZ/2018 - Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej 
 

……………………………. 
Data, miejscowość 

……………….…………………………. 
     Pieczęć oferenta 
 
 

 
Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej 

 

Niniejszym oświadczam, iż przy realizacji zamówienia zobowiązuję się do zatrudnienia na umowę o pracę minimum 1 
osoby, która jest: 

• bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub 
• młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, w celu przygotowania zawodowego, 
• niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
• bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,  
• uzależniona od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,  
• uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w 

zakładzie opieki zdrowotnej,  
• chora psychicznie, 
• zwalniana z zakładów karnych, 
• uchodźcą realizującym indywidualny program integracji. 

Zleceniobiorca powinien zatrudnić w/w osobę w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia rozpoczęcia realizacji 
zamówienia.  
Na żądanie/wezwanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca jest zobowiązany do 3 dni udokumentować fakt zatrudnienia 
w/w osoby. Zleceniobiorca tym samym zapewni Zleceniodawcy dostęp do dokumentacji potwierdzającej spełnienie 
w/w warunków.  

Zleceniobiorca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniodawcę w odniesieniu do stosowania 
klauzuli społecznej. 

 

 
  ………………………..…………………………… 

          (podpis  i pieczęć osoby upoważnionej  
                          do   reprezentowania oferenta) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


