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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/02/2021 

Nr sprawy: 1/02/2021 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 

ul. Rolna 43 

40-555 Katowice 

NIP: 6342513160, REGON: 278168801 

Strona internetowa Zamawiającego: 

www.wst.com.pl 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Usługa organizacji obozu językowo-sportowego dla 84 uczestników projektu  

w wieku 7-17 lat w ramach Projektu pn. „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST” 

(nr POWR.03.01.00-00-T0107/18), współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym. 

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ul. ……………………, kod pocztowy ..…-…….. miejscowość …………………….. 

NIP/PESEL:……………………………………. 

Tel.: ……………………………, Faks: …………………………… 

E-mail: ………………………………. 
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a) Kryterium – cena oferty brutto – waga kryterium 70% 

 Ja(my), niżej podpisany(i) 

……………………………………………………………………………………………….., 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oferuję(emy) 

wykonanie przedmiotu zamówienia tj. usługa organizacji obozu językowo-
sportowego dla 84 uczestników projektu w wieku 7-17 lat w ramach Projektu pn. 
„Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST” (nr POWR.03.01.00-00-T0107/18), 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla 
Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, za następującą cenę ofertową: 

Cena brutto za wykonanie całości usługi (podana cyfrowo i słownie): 

PLN brutto 

słownie: 

Cena brutto przypadająca na jednego uczestnika obozu (podana cyfrowo  
i słownie): 

 
  PLN brutto 

 

słownie: 

Miejsce organizacji obozu językowo-sportowego (nazwa i adres ośrodka): 

 
TERMIN I TURNUSU: 
 
 
TERMIN II TURNUSU: 
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b) Kryterium – aspekty społeczne – waga kryterium 30% 

(należy zaznaczyć „X” w odpowiedniej rubryce). 

Wykonawca* zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia zatrudnić na umowę o pracę w rozumieniu 

Kodeksu Pracy co najmniej 1 osobę, będącą członkiem 

grupy społecznie zmarginalizowanej tj. np. osoby 

niepełnosprawne; bezrobotne, osoby do 30 życia roku życia 

i po ukończeniu 50 roku życia, poszukujące pracy  

a obecnie będące bez zatrudnienia; członkowie mniejszości 

narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia  

6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych  

i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 823 z późn. zm.). 

TAK NIE 

  

 

 

 

 

 

 

……………………., dnia …………………..       ……………………………..………………. 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób)  

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/02/2021 

Nr sprawy: 1/02/2021 

 

OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam(y), że: 

 

1. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w terminie 

określonym w Zapytaniu, tj. wyjazd i powrót w przedziale czasowym  

01-31.07.2019 r.   

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania i nie wnosi zastrzeżeń, 

przyjmuje również warunki w nim zawarte. 

4. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, tj. wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (CEOTiPUNPUT). 

5. Wykonawca wykonywał w okresie ostatnich trzech lat (a jeśli okres 

prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu 

składania ofert przynajmniej pięć usług w zakresie odpowiadającym swoim 

rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

6. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

wykwalifikowanymi i zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

należyte wykonanie zamówienia. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie dotyczą go tzw. przesłanki wykluczenia 

wykonawcy z postępowania, wymienione w ustawie PZP  - Ustawa z dnia 29 
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stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)  

art. 24 ust. 1, pkt. 12-23. 

9. Wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne lub 

upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono. 

10. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. W przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje 

się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

…………………., dnia…………………          ………………………………..………………. 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób)  

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/02/2021  

Nr sprawy: 1/02/2021 

 

 

 

………………………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB 

KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Ja/ My niżej podpisany/i 

 

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

(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczam/y, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

- Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. Powiązanie to 

polega w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, 

5. innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą 

konkurencję lub równe traktowanie wykonawców. 

 

…………………., dnia…………………          ………………………………..………………. 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób)  

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/02/2021 

Nr sprawy: 1/02/2021 

 

OPIS OFEROWANEGO MIEJSCA ZAKWATEROWANIA 

Miejsce zakwaterowania: 

1)  Nazwa Ośrodka: …………………………………………………………………………. 

2)  Adres: ………………………………………………………………….......................... 

3)  Opis standardu i wyposażenia: 

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

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

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

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

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

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

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

4) Miejsce, w którym odbywać się będzie jazda konna (nazwa, adres): 

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

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

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

 

 

 

 

 

…………………, dnia …………….…         ………………………………………………… 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób)  

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 


