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Załącznik 1: OFERTA 

Miejsce, data 

 

OFERTA 

 

Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet 

Ul. Ratajczaka 44 

61-728 Poznań 

 

Dane Oferenta: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

Odpowiadając na zapytanie o cenę realizowane w trybie rozeznania rynku na wynagrodzenie doradcy 

zawodowego za przeprowadzenie spotkań z uczestnikami projektu oraz opracowanie Indywidualnych 

Ścieżek Reintegracji w ramach projektu „Społecznie Aktywni!” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie 

społeczne, Działania 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty 

konkursowe, składam ofertę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem rozeznania rynkowego: 

Cena (jednostkowa) brutto za realizację usługi (1h)  ………………… 

(słownie: ………………………………) 

Cena (całkowita) brutto za realizację usługi (264h)  ……………………. 

(słownie: ………………………………) 

 

1. Zobowiązuję się do przeprowadzenia spotkań z zachowaniem wytycznych przedstawionych 

przez Zamawiającego w rozeznaniu. 

2. Oświadczam, iż: 

a) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 
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b) Nie jestem powiązany osobowi lub kapitałowo z Zamawiającym1; 

c) Nie jestem jednocześnie zatrudniony/na na podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji 

uczestniczącej w realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 / jestem zatrudniony/na na podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji 

uczestniczącej w realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, lecz nie zachodzi tutaj podwójne finansowanie ani konflikt interesów2. 

 

 

……………………………………………….. 

data i podpis Oferenta 

 

Załączniki: 

- CV Oferenta wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodne z informacjami zawartymi w pkt. 4 rozeznania rynku, na podstawie których 

Zamawiający będzie mógł określić poziom wykształcenia, kompetencji i doświadczenie zawodowe 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawaniu 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 

 
2 Niepotrzebne skreślić 


