
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Białystok, dn. .............. 2019 r. 

 

 

…………………………………..………………. 

         (nazwa i adres wykonawcy, adres e-mail) 

 

FORMULARZ OFERTY 

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na pełnienie funkcji Kierownika projektu pn. „Zawodowe 

perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowanego przez 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku, współfinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki oraz 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ogłoszeniu 

o zamówieniu za cenę brutto w wysokości: ………………………………………..zł 

miesięcznie 

słownie:……………………………………………………………………………………...… . 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zamówienia określonymi  w ogłoszeniu i 

nie wnoszę do nich zastrzeżeń.  

3. Oświadczam, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy 

i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi 

Zamawiający. 

4. W celu realizacji zamówienia wskazuję kandydata na stanowisko Kierownika projektu tj. 

Pana/Panią: ................................................... (wskazać imię i nazwisko osoby) oraz załączam 

dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji wskazanej osoby, wymagane zg. z pkt 3 ogłoszenia 

o zamówieniu (załączyć). 

5. Oświadczam, że wskazany kandydat na Kierownika projektu: 

- korzysta z pełni praw publicznych, 

- nie toczy się wobec niego postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub 

postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 

- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 



Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

6. Ponadto oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 Rozporządzenia 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 L119 s.1 z 2016 r., ze zm. Dz. Urz. UE L127 

s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. * 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

 

 

 

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

      (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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).  


