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Załącznik nr 1

/pieczątka Wykonawcy/

dotyczy zapytania ofertowego na:
dostawy materiałów dla uczestników i prowadzących warsztaty 

motywacyjne, rozwojowe, reintegracji zawodowej

OFERTA

złożona przez:

Nazwa:........................................................................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................................

Telefon:.......................................................................................................................................................

Faks:...........................................................................................................................................................

E-mail:.......................................................................................................................................................

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

lp. Nazwa części Wartość oferty brutto (PLN) VAT %

1 Materiały biurowe

2 Filmy (DVD)

3 Książki

4 Gry
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów zawierają formularze stanowiące załącznik do niniejszej oferty i będące jej 
integralną częścią.

2. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
akceptuję warunki w nim zawarte.

3. Zapoznałem/am się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, 
do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiającego.

4. Zobowiązuję się zrealizow-ać przedmiot zapytania w terminie od 01.04.202Ir. do 31.12.2022r lub 
do wyczerpania przedmiotu zamówienia

5. Akceptuję warunki płatności z 30 - dniowym terminem płatności wynagrodzenia

Zamierzam/-y powierzyć podwykonawcy do wykonania:
Lp. część zamówienia polegającą na:(1)

1 2
1.

(...)



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Śląskie. Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

(1) kolumnę nr 2 należy wypełnić w każdym przypadku zamiaru podzlecenia części zamówienia

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w 
formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi tabelę formularza niewypełnioną 
(puste pole), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału 
podwykonawców.

Oświadczam/-my, że wypełniłam/-em/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 
art.14 RODO (1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałam/-em/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, a także zobowiązuję/-jemy się dopełnić ww. obowiązków wobec osób, których dane 
pozyskam/-my.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/bsób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik do oferty - część 1

MATERIAŁY BIUROWE

pkt1
lp. Nazwa J.m. Ilość Cena 

jedn. 
brutto

Wartość 
brutto

VAT 
%

1 Teczka z gumką A4 szt 65

2 Ołówek 6B techniczny szt 65

3 Gumka uniwersalna szt 65
4 Długopis automatyczny z wymiennym 

wkładem,wkład w kolorze czarnym
szt 65

5 Kołozeszyt B5 100 kartek kratka szt 65

6 Teczka plastikowa koperta A4 szt 65

7 Długopis automatyczny z wymiennym 
wkładem, wkład w kolorze niebieskim

szt 65

pkt 2
1 Długopis żelowy 0,5mm 4 sztuki mix 

kolorów
szt 65

2 Cieńkopis 10 szt mix kolorów szt 65

3 Podkładka do pisania A5 
(tzw.Clipboard)

szt 65

 pkt 3
1 Karteczki samoprzylepne 

47,6x47,6mm,x90k
szt 48

2 Zakreślacz mix4kolorów szt 48

3 Blok biurowy A5 100 kartek kratka szt 48

4 Kredki ołówkowe dwustronne 12 szt szt 48

pkt 4
1 Kołozeszyt w kratkę A4 90 kartek szt 2

2 Zestaw zakreślaczy mix 4 kolorów szt 2

3 Zestaw cienkopisów 8 szt szt 2
Punkty winny być wyszczególnione na fakturze osobno.

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik do oferty - część 2

FILMY (DVD)

pkt 1
Ip. Nazwa J.m. Ilość Cena 

jedn. 
brutto

Wartość 
brutto

VAT 
%

1 Ostatnia rodzina (booklet) DVD szt 1

2 Nadzwyczajni DVD szt 1

3 1800 gramów DVD szt 1

4 (Nie) znajomi (booklet) DVD szt 1

5 Wymyk DVD szt 1

6 25 lat niewinności DVD szt 1

7 Rain Man DVD szt 1

8 Intouchables (Nietykalni) DVD szt 1

9 Jak zostać królem (booklet) DVD szt 1

10 Chce się żyć DVD szt 1

Punkty winny być wyszczególnione na fakturze osobno.

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik do oferty - część 3

KSIĄŻKI

pkt 1
lp. Nazwa J.m. Ilość Cena 

jedn. 
brutto

Wartość 
brutto

VAT 
%

1 Psychologia zmiany - najskuteczniejsze 
narzędzia pracy z ludzkimi 
emocjami,zachowaniami i myśleniem

szt 1

2 Dialog motywujący w terapi problemów 
psychologicznych

szt 1

3 Racjonalna terapia zachowania 
podręcznik terapii poznawczo- 
behawioralnej

szt 1

4 Mózg chce więcej. Dopamina naturalny 
dopalacz

szt 1

5 Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i 
zaangażowania w praktyce

szt 1

6 Uzależniony mózg. Jak wyjść z nałogu, 
wykorzystując techniki terapii 
poznawczo-behawioralnej, uważności i 
dialogu motywującego

szt 1

pkt 2
1 Problematyka przemocy w 

rodzinie.Podstawowe środki prawne 
ochrony osób pokrzywdzonych

szt 1

2 O podziale pracy społecznej szt 1

3 Praca socjalna 30 wykładów szt 1
4 Mosty zamiast murów. Podręcznik 

komunikacji interpersonalnej
szt 1

5 Wybieram wolność czyli rzecz o 
wyzwalaniu się z uzależnień

szt 1

6 Wsparcie dla dorosłych dzieci 
alkoholików. Hipopotam w pokoju 
stołowym

szt 1

7 Jak pisać i redagować. Poradnik 
redaktora, wzory tekstów 
użytkowych

szt 1



Fundusze
Europejskie
Program Fegionatoy

Śląskie. Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

8 Praktyka uważności 
ośmiotygodniowy program ćwiczeń 
pozwalający uwolnić się od depresji 
i napięcia emocjonalnego z płytą CD

szt 1

9 Pozytywna dyscyplina wyd2 szt 1

Punkty winny być wyszczególnione na fakturze osobno.

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik do oferty - część 4

GRY

pkt 1

lp Nazwa J.m. Ilość Cena 
jedn. 
brutto

Wartość 
brutto

VAT 
%

1 Gra planszowa Chińczyk szt 1

2 Gra karciana Uno szt 1

3 Gra planszowa Dzieci 
kontra Rodzice Kangur

szt 1

4 Dylematy, gra towarzyska 
(druga edycja)

szt 1

5 Gra Kalambury szt 1

pkt 2

1 Scrabble gra logiczna szt 1

2 Gra na emocjach szt 1

Punkty winny być wyszczególnione na fakturze osobno.

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2

/pieczątka Wykonawcy/

dotyczy zapytania ofertowego na:
dostawy materiałów dla uczestników i prowadzących warsztaty 

motywacyjne,rozwojowe, reintegracji zawodowej

Oświadczenie
w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym ani z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy, w szczególności przez:
- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,
- pozostawanie 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.

Oświadczam również, iż Wykonawca nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności 
prowadzonego postępowania.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

(miejscowość), dnia r.

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)


