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Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO NR …………..… 

 

Nazwa wykonawcy/Imię i Nazwisko:  ………………………………………………….…….……………… 

Adres wykonawcy: ………………………………………..…………………………………...………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………….…………………… 

e-mail: ……………………………………………………….……………………………………………..…… 

NIP: ………………………………………………………………………………………………………….….. 

REGON: …………………………………………………………………………………………………….….. 

 
W odpowiedzi na zapytanie składam ofertę na przeprowadzenie doradztwa prawnego:   
 

1. Proponowane cena za jedną godzinę (zegarową) usługi w zakresie doradztwa prawnego dla części a: 

Cena ogólna oferty: 

Cena netto: ……………………………………………………………………………… zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto: …………………………………….…………………………..……..….... zł 

Słownie: …………………………………………………………………..…............................................................ 

Stawka/stawki podatku VAT: …………………………………………………………. % 

Cena jednostkowa oferty za godzinę zegarową: 

Cena brutto: ……………………………………………………………………………. zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….  

Stawka/stawki podatku VAT: ………………………………………………………… % 

 

2. Proponowane cena za jedną godzinę (zegarową) usługi w zakresie doradztwa prawnego dla części b: 

Cena ogólna oferty: 

Cena netto: ……………………………………………………………………………… zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto: …………………………………….…………………………..……..….... zł 

Słownie: …………………………………………………………………..…............................................................ 

Stawka/stawki podatku VAT: …………………………………………………………. % 

Cena jednostkowa oferty za godzinę zegarową: 
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Cena brutto: ……………………………………………………………………………. zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….  

Stawka/stawki podatku VAT: ………………………………………………………… % 

3. Oświadczam, że: 
a) Akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w rozpoznaniu, 
b) Mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, 
c) Nie byłem/nie byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), 
e) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2, 

f) Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 
g) Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

objętej przedmiotem zamówienia, 
h) Oświadczam, że uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty, 
i) Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, 

 w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

 

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

   miejscowość, data                podpis  Wykonawcy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 

 
 

......................................, dnia ............................... 
                 (miejscowość) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W ROZPOZNANIU  
 
 
 
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania spełniam 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. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej  
z art. 297 kk. 
 
 
 
 
……………………………………………………………   ………………………………………………………… 
 
                      miejscowość, data                podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

 
……..……………………………..……. 
Pieczęć /dane adresowe Wykonawcy 

 
 

   
OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIACH OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 
 
Ja, niżej podpisany/na oświadczam iż pomiędzy 

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

                                                nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko osoby fizycznej 

a Fundacją Obudźmy Nadzieję i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji  i osobami 

wykonującymi w imieniu Fundacji czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury 

wyboru wykonawcy nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w szczególności 

poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

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

 miejscowość, data               podpis Wykonawcy 
                                                                                                                  

 
 


