Załącznik nr 1
do konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu
zdrowia publicznego z dnia ……...

FORMULARZ OFERTOWY
w konkursie ofert organizowanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomicach działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Tomice z dnia
03.03.2020 r., w oparciu o art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o Zdrowiu
Publicznym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1956 z późn. zm.) o powierzenie realizacji zadania pod
nazwą:
Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem
profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości górskiej na
terenie kraju.
I.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Tomice
34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51
NIP 5511163935
Adres korespondencyjny:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach
34-100 Tomice, ul. Wadowicka 49
Tel./fax (33) 82 32 647
e-mail: gops@tomice.pl
II.

Dane dotyczące Oferenta:

1

pełna nazwa

2

forma prawna

3
4

numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub w innym rejestrze*
data wpisu, rejestracji lub utworzenia

5

Nr NIP

6

Nr REGON

7

adres siedziby:

Miejscowość ……………………….
ul. …………………………………..
nr……………………………………
kod pocztowy………………………
8

tel.

9

e-mail:

10

http://

11

nazwa banku

12

numer rachunku

13

15

nazwiska
i
imiona
osób
upoważnionych do podpisywania
umowy
osoba upoważniona do składania
wyjaśnień i uzupełnień dotyczących
wniosku (imię i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)
Przedmiot działalności statutowej

16

jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

14

a)Numer wpisu
przedsiębiorców
b)Przedmiot
gospodarczej

w

rejestrze

działalności

III.

Szczegółowy opis sposobu realizacji zadania;

IV.

Termin (data rozpoczęcia i zakończenia ) i miejsce realizacji zadania;

…………………………………………………………………………………………………
V.

Informacja o oferowanej kwocie brutto wykonania zadania;

…………………………………………………………………………………………………
VI.

Informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego
w zakresie zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;

ofertę,

…………………………………………………………………………………………………

VII.

Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym
i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie
obowiązków tych osób;

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

Załączniki:
1) Zezwolenie na organizację imprez turystycznych, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy
z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 511) ważne co najmniej do 31 sierpnia 2022r.
2) Referencje w tym właściwego dla organizatora Kuratorium Oświaty potwierdzające
doświadczenie w zakresie organizacji kolonii dla dzieci (jeśli posiada).
3) Wykaz kadry – wychowawców wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.
4) Kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC prowadzonej działalności.
5) Program wypoczynku.
6) Program profilaktyczny.
7) Charakterystyka miejsca zakwaterowania i zdjęcia obiektu.
8) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym
podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
9) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.*
10) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
11) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną
przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych
środków pod względem finansowym i rzeczowym.*
12) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że
kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie
zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł*.
13) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę zgodnie z art.21 ustawy z dnia 13 maja 2016r. o
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz.U. z 2020r. poz.152 z
późn. zm.) sprawdził, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).*
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu konkursu ofert oraz wzorem umowy i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń.

(pieczęć wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)

*Pouczenie: Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11
września 2015 r o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U z 2021r., poz. 1956 z późn. zm.).

