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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY
ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OBSŁUDZE I PRZYGOTOWANIU WYSTAW
OBJAZDOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI

……………………………….., dnia ……………………………………

DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………….

NIP/PESEL2:

………………………………………..

REGON:

……………………………………….

Ja/My niżej podpisany/-i …………………………………………………………………………………………………………..
jako uprawniony/-eni do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy/-ów wskazanego/-ych wyżej, w odpowiedzi
na ogłoszenie o prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw
objazdowych na terytorium Polski”, składam/-y przedmiotową ofertę.
1.

OFERTA (kryteria oceny ofert):
Informuję, iż osobą skierowaną do realizacji przedmiotu zamówienia jest3:
………………………………………....

1.1.

„Doświadczenie 1”, o którym mowa w pkt. 10.1.1. ogłoszenia:
Informuję, iż posiadam doświadczenie polegające na aktywnym prowadzeniu animowaniu wystaw
interaktywnych, działań edukacyjnych, zgodnie z załączonym do formularza oferty wykazem4 – łącznie …….
godzin zegarowych.

1.2.

„Doświadczenie 2”, o którym mowa w pkt. 10.1.2. ogłoszenia:
Informuję, iż posiadam doświadczenie polegające na świadczeniu pracy/współpracy, wolontariatu w
organizacjach prospołecznych, NGO prowadzących działalność edukacyjną i/lub wychowawczą, zgodnie
z załączonym do formularza oferty wykazem5 – łącznie ……. godzin zegarowych.

1.3.

1

„Doświadczenie 3”, o którym mowa w pkt. 10.1.3. ogłoszenia:

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców.
Wykonawca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podaje nr PESEL.
3
Wskazać dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia
4
W przypadku braku złożenia wykazu, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt. w zakresie kryterium „Doświadczenia 1”
5
W przypadku braku złożenia wykazu, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt. w zakresie kryterium „Doświadczenia 2”
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Informuję, iż posiadam doświadczenie polegające na świadczeniu usług polegających na bezpośrednim
kontakcie klienta, obsłudze klienta, zgodnie z załączonym do formularza oferty wykazem6 – łącznie ……. godzin
zegarowych.

1.4.

„Szkolenia”, o którym mowa w pkt. 10.1.4. ogłoszenia:
Informuję, iż odbyłem/ukończyłem szkolenia w zakresie7:

1.5.

[…]

szkolenie z obsługi klienta,

[…]

szkolenie z rozwijania umiejętności pedagogicznych,

[…]

z animacji kultury,

[…]

szkolenie z organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych,

[…]

szkolenie z wystąpień publicznych.

„Wykształcenie”, o którym mowa w pkt. 10.1.5. ogłoszenia:
Informuję, iż8:
[..] ukończyłem studia wyższe na kierunku ……………………………………………………
[..] jestem w trakcie studiów na kierunku ……………………………………………………...

UWAGA: na potwierdzenie informacji, o których mowa w pkt. 1.4 – 1.5, do formularza oferty należy dołączyć
poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów:
- certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy (1.4.),
- dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia z uczelni wyższej (1.5.).
Za brak w/w dokumentów Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt. w zakresie danego kryterium.

2. OŚWIADCZAM, ŻE:
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

6

zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w ogłoszeniu oraz projekcie umowy oraz zobowiązuje się
do zawarcia umowy uwzględniającej w swojej treści postanowienia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,
uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
informacje podane wyżej, w pkt. 1 powyżej, są dokładne i prawidłowe oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd,
jestem w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dokumentów potwierdzające
informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym,
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

W przypadku braku złożenia wykazu, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt. w zakresie kryterium „Doświadczenia 2”
Zaznaczyć „X”
8
Zaznaczyć właściwe „x”
-27
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu9.

3. INFORMUJE, ŻE:
3.1.

Oferta została złożona na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.

3.2.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….....

3.3.

Integralną część Oferty stanowią10:


wykaz doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1. Formularza oferty,



wykaz doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.2. Formularza oferty,



wykaz doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.3. Formularza oferty,



oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5. ogłoszenia.



pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą,



……………………………………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

9

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 rozporządzenia RODO treści oświadczenia Wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie.
10
Niepotrzebne skreślić
-3-
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WYKAZ DOŚWIADCZENIA
dot. kryterium oceny ofert – Doświadczenie 1

DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………...

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………...

Ja/My niżej podpisany/-i ………………………………………………………………………………………….. jako
uprawniony/-i do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, o prowadzonym na podstawie
art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie
usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski”,
OŚWIADCZAM, ŻE
Osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia posiada następujące doświadczenie, o którym mowa pkt.
10.1.1. ogłoszenia (1.1. formularza oferty):
Lp

Podmiot, dla którego świadczone były usługi

Termin świadczenia usług
[mm.rrrr-mm.rrrr]

Ilość godzin
(zegarowych)

Niniejszym oświadczam, iż dysponuję i na wezwanie Zamawiającego jestem w stanie na potwierdzenie wskazanych
wyżej informacji przedstawić odpowiednie dokumenty.

………………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

1

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców.
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WYKAZ DOŚWIADCZENIA
dot. kryterium oceny ofert – Doświadczenie 2

DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………...

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………...

Ja/My niżej podpisany/-i ………………………………………………………………………………………….. jako
uprawniony/-i do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, o prowadzonym na podstawie
art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie
usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski”,
OŚWIADCZAM, ŻE
Osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia posiada następujące doświadczenie, o którym mowa pkt.
10.1.2. ogłoszenia (1.2. formularza oferty):
Lp

Podmiot, dla którego świadczone były usługi

Termin świadczenia usług
[mm.rrrr-mm.rrrr]

Ilość godzin
(zegarowych)

Niniejszym oświadczam, iż dysponuję i na wezwanie Zamawiającego jestem w stanie na potwierdzenie wskazanych
wyżej informacji przedstawić odpowiednie dokumenty.

………………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

1

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców.
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WYKAZ DOŚWIADCZENIA
dot. kryterium oceny ofert – Doświadczenie 3

DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………...

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………...

Ja/My niżej podpisany/-i ………………………………………………………………………………………….. jako
uprawniony/-i do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, o prowadzonym na podstawie
art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „świadczenie
usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski”
OŚWIADCZAM, ŻE
Osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia posiada następujące doświadczenie, o którym mowa pkt.
10.1.3. ogłoszenia (1.3. formularza oferty):
Lp

Podmiot, dla którego świadczone były usługi

Termin świadczenia usług
[mm.rrrr-mm.rrrr]

Ilość godzin
(zegarowych)

Niniejszym oświadczam, iż dysponuję i na wezwanie Zamawiającego jestem w stanie na potwierdzenie wskazanych
wyżej informacji przedstawić odpowiednie dokumenty.

………………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

1

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców.

