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Załącznik Nr 1  
 
 

…………………………………………. 
               pieczęć Wykonawcy 

Warszawa, dnia ………………………… r. 
   
 
 
  Zamawiający: 
  Ośrodek Pomocy Społecznej 
  Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

       ul. Plutonowych 10 
       04 - 404 Warszawa 

  e-mail: zamowienia@opsrembertow.waw.pl   
 

 

 
OFERTA  

 
 
Pełna nazwa Wykonawcy:  
 
………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..….. 
 
NIP  ………………………………      
 
Tel.…………………………………    
 
e – mail ………………………………… 
 
Ja (imię i nazwisko) ........................................................................................................ oświadczam, że 

reprezentowana przeze mnie/nas firma oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego  

w Zaproszeniu do składania ofert (zapytanie ofertowe) z dnia 01.04.2021 r., za łączną cenę:  

 

netto: …………………….…….….. zł  

 

brutto: …………………….…….….. zł  

 

słownie brutto: …………………………………………………………………..…………………. zł, 

w tym należny podatek VAT.  
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Zgodnie z poniższym zestawieniem stanowiącym integralną część niniejszej oferty Wykonawca 

przedstawia kalkulację ceny łącznej składanej oferty: 

 

Nazwa usługi 

Przewidywana 
ilość 

Cena jednostkowa 
brutto 

     Wartość brutto        
w okresie umowy 

(cena jednostkowa brutto x 
ilość) 

Pantomogram 7   

scaling 5   

usunięcie / ekstrakcja zębów 43   

leczenie (wypełnianie) zębów 33   

leczenie kanałowe zębów 19   

Leczenie ENDO 2   

leczenie protetyczne  

protezy akrylowe 
górna i dolna* 2   

protezy szkieletowe, 
góra i dół* 2   

RAZEM:  

*zastrzeżenie, że Zamawiający dopuszcza wymiennie zlecenie zrobienia protezy szkieletowej lub 
akrylowej  

 
1. Stosując podane ceny jednostkowe za Usługi stomatologiczne, protetyczne i podobne, 
podejmujemy się świadczyć te usługi w pełnym zakresie, przez cały okres trwania umowy. 

2. Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług. 

3.  Oświadczamy, że: 

a) spełniamy warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiającego w Zaproszeniu 
do składania ofert (zapytanie ofertowe) z dnia 01.04.2021 r., 

b) posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące 
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania  
udzielania świadczeń zdrowotnych, 

c) akceptujemy zastrzeżenie Zamawiającego, że liczba osób i rodzaje usług, w ramach 
wskazanych w ofercie, mogą się zmienić, stosownie do potrzeb uczestników i uczestniczek 
projektu pn. „W rodzinie siła!”, 
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d) akceptujemy rozliczenie z Zamawiającym wg faktycznie wykonanych usług i podanej przez 
nas ceny jednostkowej za poszczególne usługi, 

e) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

f) zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert (zapytanie ofertowe) z dnia 01.04.2021 r. 
i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,  

g) gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Zaproszeniu do składania ofert,  

h) uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego 
terminu składania ofert,  

i) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych 
przez Zamawiającego warunkach.  

4. Zakres, który zostanie powierzony podwykonawcom …................................................... . 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

6. Załącznikami do naszej oferty, zgodnie z wymaganiami szczegółowo opisanymi w Ogłoszeniu 
są  następujące dokumenty: 

1) …................................................... 

2) ……………………………………. 

 

 

 

 
…………………………………………….            ……………………..……………………………………. 
             miejscowość, data                    podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                                (osób uprawnionych) 
                                       do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania 
firmy. 
**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).  
*** 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 

 

…………………………………………. 
               pieczęć Wykonawcy 

Warszawa, dnia …………………….. r. 
 
 

  Zamawiający: 
  Ośrodek Pomocy Społecznej 
  Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

       ul. Plutonowych 10 
       04 - 404 Warszawa 

  e-mail: zamowienia@opsrembertow.waw.pl   
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczamy, że jestem / nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4) 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. 

 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
……………………………….                                       ………..…………………………………… 

           (miejscowość i data)                (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych) 
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Załącznik Nr 3 
 

…………………………………………. 
               pieczęć Wykonawcy 

Warszawa, dnia ……………………………….. r. 
 
 

       Zamawiający: 
       Ośrodek Pomocy Społecznej 
       Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

            ul. Plutonowych 10 
            04 - 404 Warszawa 

       e-mail: zamowienia@opsrembertow.waw.pl   
 

 

WYKAZ OSÓB  
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 

Lp. Imię i Nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe, 
wykształcenie 

Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia 

 
Podstawa                               

do 
dysponowania 
wymienionymi 

osobami 
Data Uzyskany tytuł 

Przedział 
czasowy  
(od - do) 

Doświadczenie w realizacji usług 
stomatologicznych i protetycznych – należy 

opisać 

1. 
      

2. 
      

Oświadczamy, iż osoby wymienione w przedstawionym przez nas Wykazie osób, posiadają wymagane kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie. 

 

 
…………………………………………….                                                                      …………………………………………………..………….………………………… 
             miejscowość, data                                                                                                              podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                                                                                                      (osób uprawnionych) 
                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy 

 
UWAGA: Z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Zaproszeniu do składania ofert. 


