Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 z dnia 20.04.2022r
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy:
................................................................................................................................................
REGON ............................................................ NIP………….....…………..……………….....
Adres.......................................................................................................................................
powiat .......................................................województwo .......................................................
tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................
Nawiązując do prowadzonego postępowania na realizację zamówienia pn.:

 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych oraz fizjoterapii, w tym metodą Bobath - NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”  składam następującą ofertę:  


l.p.

Nazwa zadania
Cena jednostkowa netto za 1 godz. świadczenia usług
Vat
Cena jednostkowa brutto za 1 godz. świadczenia usług
1
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”



Cena jednostkowa brutto za 1 godz. świadczenia usług: słownie:..............................................................................................................................)
2
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”



Cena jednostkowa brutto za 1 godz. świadczenia usług: słownie:..............................................................................................................................)
3
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie fizjoterapii, w tym metodą Bobath - NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”



Cena jednostkowa brutto za 1 godz. świadczenia usług: słownie:..............................................................................................................................)
* w przypadku składania wyceny na jedno zadanie, drugie zaznaczyć jako nie dotyczy lub przekreślić.

·	Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2022 r.
·	Termin związania ofertą: 14 dni licząc od dnia upływu składania oferty.
·	Oświadczam, że zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający  w przypadku wyboru niniejszej oferty.
·	Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
·	Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru naszej oferty, do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
·	Przyjmuje do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
·	Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną ochrony danych osobowych.
·	Oświadczam, że akceptujemy warunki załączonego do zapytania ofertowego projektu umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
·	Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w zapytaniu ofertowym.
·	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.



   …………………………                                              …....…………………………….........
       (miejscowość, data)    		                        		   (pieczęć firmy, podpis osoby upoważnionej do
								               reprezentowania Wykonawcy)


