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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 
Nr postępowania: DPP.8110.3.1.3.2022 

Nazwa postępowania: Dostawa opasek bezpieczeństwa – urządzeń do świadczenia 

usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Miasta Rybnik 

w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania 

całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu – 

w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2022 – Moduł II Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (część 2) 

 

Zamawiający:  

Miasto Rybnik- Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Wykonawca: 

.......................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

działając w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa Wykonawcy: .............................................................................. 

Adres: …………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………..……………………………………………………………….. 

NIP: ………………………..………………………………………………………….. 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnić dla każdego 
Wykonawcy, a także podać poniżej dane pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, ponieważ wszelka korespondencja będzie 
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem) 

 

tel.: …………………….……...………… adres e-mail: ……………..…..……………... 

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

W celu potwierdzenia umocowania do reprezentowania wskazuję, że dokumenty 

znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć X): 

https://prod.ceidg.gov.pl    https://ems.ms.gov.pl     inne: …………….……………. 

i można je uzyskać po wpisaniu następujących danych: ……………...….…………… 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnić dla każdego 

Wykonawcy) 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje 

do przygotowania oferty. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z wymaganiami zapytania ofertowego za cenę obliczoną w poniższej tabeli 

na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych: 

 

Lp. Wyszczególnienie Miara  

Cena 
jednostkowa 

netto 
(w zł) 

Wartość netto 
(w zł) 

Stawka 
podatku 

VAT  
(w %) 

Wartość  
brutto 
(w zł) 

1. 
Dostawa 80 

opasek 
bezpieczeństwa 

szt. 80    

 

2. 

Usługa 
całodobowej opieki 
na odległość dla 80 

użytkowników 
/osób objętych 
monitoringiem 
dzięki użyciu 

opasek 

Liczba 
użytkowników 

Liczba 
miesięcy 

Liczba 
miesięcznych 

opłat 
 

80 5 400    
 

CENA OFERTY (suma wierszy 1 i 2): 
 

 

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany 

w zapytaniu ofertowym.  

3. Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu* / w imieniu Wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia*, których szczegółowe dane podano 

w nagłówku oferty, a liderem jest : ............................................................................*) 

          (nazwa lidera) 

4. Oświadczamy, że:  

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z terminem określonym 

w zapytaniu ofertowym, 

2) akceptujemy przekazany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego; akceptujemy także konieczność zawarcia umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, jeżeli dotyczy, 

3) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, 

4) jesteśmy* / nie jesteśmy* podatnikiem podatku VAT. 

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego 
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postępowania. 

6. W przypadku wybrania naszej oferty przewidujemy następujący podział zadań:  

Lp. Określenie części zamówienia Nazwa Wykonawcy 

   

   

(dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

(wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli dotyczy) 

na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z tym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania. 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Nazwa plików / nr strony 

   

   

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: 

…………………………………………………………………………………………………

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

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca nie wypełnia niniejszego punktu) 

9. Wybór oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usług, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez 

kwoty podatku 

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

(wypełnić o ile dotyczy) 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  (np. ze względu na tzw. mechanizm 
odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić  
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich 
wartość bez kwoty podatku. 
 

10. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, przedkładamy załącznik sporządzony wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
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11. Dla dokonania oceny oferty, w tym w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert: 

1) oświadczamy, że wykonaliśmy następujące usługi dodatkowe, ponad minimalną 

liczbę 2 usług, których wykazanie stanowi warunek udziału w postępowaniu: 

Lp. Podmiot,  
na rzecz którego 
wykonano usługę 

/ instytucja 
dofinansowująca 

Opis usługi (umowy) 
(w tym: liczba dostarczonych 

i monitorowanych opasek w ramach 
danej umowy,  

lokalizacja centrum monitoringu, 
numer i data zawarcia umowy) 

Wartość umowy  
(brutto w zł) 

Termin wykonania 
umowy (daty 

dzienne): 
 

od …. do….. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia należy dodatkowo w danym wierszu wskazać podmiot, który realizował 

daną umowę (wykazuje doświadczenie), a także zakres umowy jaki realizował – jeśli 

stroną wykazywanej umowy byli Wykonawcy występujący wspólnie. 

2) oświadczamy, że oferowane opaski bezpieczeństwa, tj. ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę / typ / model / producenta), o których informacje techniczne stanowią 

załącznik nr 1 do niniejszej oferty, a które spełniają minimalne wymagania 

Zamawiającego określone w rozdziale II ust. 1 zapytania ofertowego, posiadają 

następującą dodatkową/wyższą funkcjonalność – ponad ww. minimalne 

wymagania:  

Funkcjonalność  Wpisać: TAK / NIE 

a) monitorowanie pulsu:  

Funkcjonalność Wpisać: TAK / NIE 

b) monitorowanie saturacji:  

Funkcjonalność  Wpisać: TAK / NIE 

c) monitorowanie ciśnienia:  

 

UWAGA: zaoferowanie danej funkcjonalności opaski w lit. a, b i c jest jednoznaczne 

z zaoferowaniem w cenie oferty usługi monitorowania danego parametru przez 

centrum monitoringu, które prowadzi automatyczne śledzenie przedmiotowych 

parametrów, a w sytuacji przekroczenia parametrów granicznych (ustalonych przez 

Wykonawcę dla danego użytkownika stosownie do jego stanu zdrowia) podejmuje 

działania, jak w przypadku otrzymania sygnału SOS. 

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
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lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* 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). 

_______________________________ 
* - niepotrzebne skreślić 

UWAGA: ofertę należy podpisać w sposób określony w zapytaniu ofertowym (rozdział V). 


