
 
 
 

      Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY do zapytania Stylista wraz z oświadczeniami 

Projekt „Alternatywa II” 

DANE WYKONAWCY:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

E-mail  

 
 
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu 
ofertowym Stylista w cenie:  
 

Nazwa  Jednostka Cena1 brutto za jedną 
osobę 

Cena brutto za jedną osobę 
słownie 

Usługa Stylisty 
osoba   

Wykonawca składając podpis na formularzu ofertowym oświadcza, że potwierdza zapoznanie się i 
akceptację warunków zapytania oraz że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą 
załącznik nr 2. 

 
.....................................dnia …………………….…. r. 

(miejscowość) 
 

 
 
 

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

(podpis i/lub pieczęć imienna) 

                                                           
1 Wykonawca określa w ofercie cenę świadczenia usług w taki sposób, że cena musi uwzględniać wszystkie koszty faktycznie ponoszone przez 
Zamawiającego w związku z zawarciem umowy i adekwatne do sytuacji prawnej Wykonawcy (a więc np. w przypadku osoby fizycznej nie 
prowadzącej działalności gospodarczej cena musi uwzględniać zwłaszcza obciążające Zamawiającego jako zleceniodawcę składniki 
wynagrodzenia - np. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie społeczne) oraz koszt 500,00 zł 
przewidziany na zakupy na jednego uczestnika.  
 
 



 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

 

Ja, niżej podpisana/y, składając ofertę w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania 

indywidualnych usług stylisty w celu poprawy wizerunku do poszukiwania pracy lub eliminowanie barier 

dostępu do pracy dla uczestników projektu „Alternatywa II” w ramach RPO WSL 2014-2020, 

oświadczam, że: 

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu;  

2. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawaniu 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. 

 

 

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

 
 

 
 

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

(podpis i/lub pieczęć imienna) 
 

 

 



 
 
 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Posiadam wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, na które składana jest oferta,  

tj. zorganizowałem lub przeprowadziłem co najmniej 2 zlecenia w obszarze tematycznym usługi, 

na które składana jest oferta. 

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia lub dysponuję 

osobami posiadającymi takie uprawnienia. 

3. Posiadam potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia.  

5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonywania zamówienia za stawkę 

podaną w niniejszym formularzu. 

6. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań  

w terminach uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 
 

 

 

 

 
.....................................dnia …………………….…. r. 

(miejscowość) 
 

 
 
 

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

(podpis i/lub pieczęć imienna) 
 

 
 
 

 
 

 

 


