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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 

		Zamawiający: Powiat Puławski/
 		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

Wykonawca:
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”  prowadzonego przez Powiat Puławski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							…………………………………………
   (podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku  z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………
  …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

							…………………………………………
(podpis)
							
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
							…………………………………………
(podpis)

















Zał. nr 4 do Ogłoszenia
………………………………….., dnia ………………….
 (miejscowość)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja/my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego:
Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369)*	
- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:
Lp.
Nazwa (firma)
Adres siedziby
1


2


3


4



................................................ 
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* - nieodpowiednie skreślić 
CP.2721.10.2019.EFS						Zał. nr 5 do Ogłoszenia

............................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 
			              			
FORMULARZ OFERTY

					Powiat Puławski/
					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
					w Puławach

Ja/ My, niżej podpisani: 
........................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (nazwy i adresy) / wykonawców występujących wspólnie (nazwy i adresy) *: 
……………………………………………………………………………………………………..
 (Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*):
Numer telefonu …………………………….  adres email:………………………………

Odpowiadając na zamówienie w postępowaniu: Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu „Aktywni zawodowo i społecznie” przedstawiam(y) ofertę dotyczącą przedmiotowego zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu:
 
Cena dla oferowanej części:
Część 1
I
Lp.
II
Nazwa kosztu
III
Jednostka miary
IV
Liczba
V
Cena jednostkowa
brutto
PLN
VI
Cena łącznie brutto
(Liczba x Cena jednostkowa brutto)
PLN
1a
Usługa szkoleniowa zlecona na zewnątrz - "szkolenia szyte na miarę" dla osób niepełnosprawnych- Część 1 grafika komputerowa
usługa
6


1b
Koszt przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe -Część 1 grafika komputerowa
osoba
6


1c
Cena oferty Część 1 grafika komputerowa (suma kwot: Cena łącznie brutto Lp. 1a+1b) PLN


1d 
Część 1 grafika komputerowa
Przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu
Oświadczam(my), że kawa wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego będzie produktem spełniającym standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu wskazane w Ogłoszeniu
– Tak/Nie*



Część 2
I
Lp.
II
Nazwa kosztu
III
Jednostka miary
IV
Liczba
V
Cena jednostkowa
brutto
PLN
VI
Cena łącznie brutto
(Liczba x Cena jednostkowa brutto)
PLN
1a
Usługa szkoleniowa zlecona na zewnątrz - "szkolenia szyte na miarę" dla osób niepełnosprawnych- Część 2 administracja biurowa z obsługą komputera
usługa
11


1b
Koszt przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe -Część 2 administracja biurowa z obsługą komputera
osoba
11


1c
Cena oferty Część 2 administracja biurowa z obsługą komputera (suma kwot: Cena łącznie brutto Lp. 1a+1b) PLN


1d 
Część 2 administracja biurowa z obsługą komputera
Przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu
Oświadczam(my), że kawa wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego będzie produktem spełniającym standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu wskazane w Ogłoszeniu
– Tak/Nie*



Część 3
I
Lp.
II
Nazwa kosztu
III
Jednostka miary
IV
Liczba
V
Cena jednostkowa
brutto
PLN
VI
Cena łącznie brutto
(Liczba x Cena jednostkowa brutto)
PLN
1a
Usługa szkoleniowa zlecona na zewnątrz - "szkolenia szyte na miarę" dla osób niepełnosprawnych- Część 3 ochrona mienia
usługa
2


1b
Koszt przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe -Część 3 ochrona mienia
osoba
2


1c
Cena oferty Część 3 ochrona mienia (suma kwot: Cena łącznie brutto Lp. 1a+1b) PLN


1d 
Część 3 ochrona mienia
Przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu
Oświadczam(my), że kawa wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego będzie produktem spełniającym standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu wskazane w Ogłoszeniu
– Tak/Nie*








Część 4
I
Lp.
II
Nazwa kosztu
III
Jednostka miary
IV
Liczba
V
Cena jednostkowa
brutto
PLN
VI
Cena łącznie brutto
(Liczba x Cena jednostkowa brutto)
PLN
1a
Usługa szkoleniowa zlecona na zewnątrz - "szkolenia szyte na miarę" dla osób niepełnosprawnych- Część 4 kucharz małej gastronomii
usługa
2


1b
Koszt przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe -Część 4 kucharz małej gastronomii
osoba
2


1c
Cena oferty Część 1 kucharz małej gastronomii (suma kwot: Cena łącznie brutto Lp. 1a+1b) PLN


1d 
Część 4 kucharz małej gastronomii
Przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu
Oświadczam(my), że kawa wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego będzie produktem spełniającym standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu wskazane w Ogłoszeniu
– Tak/Nie*




Oświadczam(y) (dotyczy wszystkich części):
1.W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego w zakresie i na zasadach określonych w Ogłoszeniu.
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń informuję, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.
5.Oświadczam, że zamierzam powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy):
Lp.
Opis części zamówienia, którą Wykonawca 
zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę

Nazwa podwykonawcy









	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **




Inne informacje (jeżeli dotyczy)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................



..................................dn...............                                       ..............................................
    ( miejscowość)                                                        ( podpis upoważnionego przedstawiciela)

* wpisać/określić odpowiednio lub zaznaczyć
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 

