Załącznik nr 1
Zamawiający:
N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej,
Wspólnik spółki cywilnej "Nasze Zdrowie",
wspólnik spółki jawnej MEDICAL CLINIC
PODHALE Michał Szczepaniak
Ul. Nowotarska 294
34-431 Waksmund
NIP: 775 240 93 56
FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca
(imię i nazwisko,
nazwa podmiotu):
Adres:
Telefon
kontaktowy:
E-mail:
NIP:
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 3/0465/2020 w postępowaniu zgodnym z procedurą
rozeznania rynku składam ofertę na niniejszego zapytania ofertowego - Zakup oraz dostawa nowego
nieużywanego sprzętu wyposażenia do zajęć rehabilitacyjnych na potrzeby Dziennego Domu Opieki
Seniora w Nowym Targu zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:
Przedmiot zamówienia:
Zakup oraz dostawa nowego
nieużywanego sprzętu
wyposażenia do zajęć
rehabilitacyjnych
Status PES1

Cena kosztorysowa brutto
liczbowo (w zł):

Cena kosztorysowa
brutto słownie (w zł):

Tak / Nie
Niewłaściwe skreślić

1

Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) stanowią:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym
interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów
statutowych;
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

Termin realizacji zamówienia:

7 dni od dnia podpisania umowy

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w
zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 3/0465/2020.
2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Oświadczam, że okres ważności oferty to ……………………….. (co najmniej do 15.09.2020)
5. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

miejscowość, data

Pieczęć i czytelny podpis Oferenta

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

