
 
 

Załącznik nr 2 do zaproszenia 

....................................................... 
(miejscowość, data) 
....................................................... 
....................................................... 
...................................................... 
(dane i adres Wykonawcy, nr telefonu) 

Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim 
ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

FORMULARZ OFERTY 
Do realizacji zamówienia dopuszczony zostanie tylko jeden Wykonawca, który złoży ofertę na realizację 
dwóch badań ewaluacyjnych zakończonych opracowaniem odpowiednio: Raportu wstępnego i Raportu 

końcowego. 
Ocenie podlegają wyłącznie oferty wpisujące się w zaplanowany przez Zamawiającego budżet projektu, 

zarówno w zakresie ceny łącznej, jak i cen jednostkowych za poszczególne raporty. 

 

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych i 
opracowanie raportów: wstępnego i końcowego w projekcie „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” 
_______________________________________________________________________________________ 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych) 
 
1.Za przeprowadzenie badań oraz opracowanie Raportów, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do 
każdego z Raportów, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:: 
1) część I - w odniesieniu do Raportu wstępnego: 

a) za przeprowadzenie badań ewaluacyjnych i opracowanie Raportu wstępnego …………………………………. zł 

brutto, w tym VAT …………… zł, 

b) za przeniesienie autorskich praw majątkowych …………………..zł brutto w tym VAT ……… zł, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

2) część II - w odniesieniu do Raportu końcowego: 

a) za przeprowadzenie badań ewaluacyjnych i opracowanie Raportu końcowego …………………………………. zł 

brutto, w tym VAT …………… zł, 

b) za przeniesienie autorskich praw majątkowych …………………..zł brutto w tym VAT ……… zł, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 
3. Oświadczam, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wymogami Zamawiającego, przeze mnie  (*), 
przez osobę (*) - z wymaganym wykształceniem, doświadczeniem oraz kompetencjami i umiejętnościami, i 
zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do dostarczenia CV oraz kserokopii świadectw/dyplomów i 
innych dokumentów, w tym potwierdzających doświadczenie poparte praktyką w realizacji badań i analiz 
społecznych, w tym w obszarze pomocy społecznej - wymaganych przez Zamawiającego w związku z realizacją 
umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Oświadczam, że załączony do zaproszenia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, 
w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5.  Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
(*) niepotrzebne skreślić 

............................................................... 
(Czytelny podpis Wykonawcy) 


