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FORMULARZ OFERTY 

Poradnictwo prawne dla uczestników projektu 
„Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” 

 

 
Lp.  Przedmiot oferty Cena brutto za jedną godzinę 

usługi opisanej w zaproszeniu   
(do dwóch miejsc po przecinku) 

1 Poradnictwo prawne dla uczestników  

 
 
Oświadczenia: 
 

1. Reprezentuję Podmiot Ekonomii Społecznej tj.: 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);  

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym:  

i) CIS i KIS;  

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239,  

z późn. zm.);   

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego 

leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.  

W tym:  

DANE OFERETNA  

Nazwa/Imię i nazwisko:  

 

Adres siedziby/Zamieszkania:  

 

Telefon:  E-mail:  

REGON:  WWW:  

NIP:  Reprezentant (osoba uprawniona do podpisania 
oferty):  

 

OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i nazwisko:   E-mail:  

Telefon:  
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i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski 

wspierają realizację celów statutowych;  

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 

działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo  spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 

21, z późn. zm.);  

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

2. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z zakresem określonym w zaproszeniu. 

3. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. Zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego  

w przypadku uzacniania mojej oferty za najkorzystniejszą. 

6. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
 

 
 
………………………………………………… 
(data, podpis, pieczęć) 

 


