Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
……………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia w zakresie wynajmu lokalu
użytkowego w celu realizacji usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na terenie
obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w woj. śląskim. Usługi realizowane będą poprzez utworzenie
Centrum Operacyjno - Pomocowego wspartego nowoczesną platformą opieki TeleMED24 w ramach
realizacji projektu w ramach projektu „Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
oraz ich otoczenia”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego przedstawiamy ofertę cenową.
KOD CPV: 70200000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
Lokalizacja
(adres):
Metraż lokalu
Stan pomieszczeń
(gotowe, do częściowej
adaptacji, do całkowitej
adaptacji)
Media
(media – jakie)
Cena brutto za m2
(za miesiąc najmu):
Cena netto za m2
(za miesiąc najmu):
Dodatkowe opłaty
eksploatacyjne
Całkowity koszt
wynajmu netto

Całkowity koszt
wynajmu brutto
Spełnienie kryterium
dostępności dla osób
niepełnosprawnych

TAK / NIE

Oferta jest ważna 90 dni.

…………………………….…
Data

…………………………….…
podpis Oferenta

……………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
Załącznik nr 3
Oświadczenie
Oświadczam, ze w czasie realizacji przedmiotu zamówienia będę dysponował (-a)
odpowiednim potencjałem technicznym, tj. lokalem o powierzchni minimum 60-70 m2
dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami, spełniającym wymagania ww. techniczne
zawarte.

……………………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy

……………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
Załącznik nr 4

Oświadczenie
Oświadczam, że jako Wykonawca zamówienia nie jestem

powiązany osobowo lub kapitałowo

z Zamawiającym, a więc nie występują wzajemne powiązanie między mną a Zamawiającym oraz osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu Zamawiającego i nie ma powiązania z
osobami

wykonującymi

w

moim

imieniu

czynności

związane

z

przygotowaniem

oferty,

a prowadzącymi procedurę wyboru Wykonawcy, w szczególności nie występują wzajemne zależności
polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy

……………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
Załącznik nr 5

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie
zamówienia. Niniejszym oświadczam, że nie jestem skazany za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

……………………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy

