
Załącznik nr 3                                                                                                                                                                           

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych                                                       

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 

I.  DANE WYKONAWCY 

 

Nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………..…........................ 

Adres:…………………………………………………………………..…………………………………………. 

Telefon ……………………………….  NIP …………..…… / Pesel ……….………………….. 

e-mail: ………………………………........................................................................................................ 

II.  OFERTA 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą:  

Usługa polegająca na wykonywaniu eksperckiej analizy dokumentów, które wpłynęły do Wojewody 

Dolnośląskiego - Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Oddziału Koordynacji wniosków o świadczenia 

rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111). 

 

Deklaruję: 

Deklarowana ilość godzin max: 40 pkt  

* należy wstawić znak X w deklarowanym miejscu 

Wymiar dyspozycyjności  Ilość 

punktów 

Deklarowana * 

ilość godzin 

w wymiarze 22 godzin miesięcznie 

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021r  
20 pkt 

 

w wymiarze 33 godzin miesięcznie 

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021r 
30 pkt 

 

w wymiarze 44 godzin miesięcznie 

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021r 
40 pkt 

 

 

Deklaruję dyspozycyjność w wymiarze ………………miesięcznie w okresie od dnia podpisania umowy do 

dnia 15 grudnia 2021r.  

Podanie dyspozycyjności innej jak przewiduje Zleceniodawca, skutkowało będzie odrzuceniem oferty.  

 

Deklarowana kwota za 1 godzinę pracy brutto max: 60 pkt  

* należy wstawić znak X w deklarowanym miejscu 

Deklarowana kwota  Ilość 

punktów 

Deklarowana * 

kwota 

kwota 60 zł brutto za 1 godzinę pracy  

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021r. 
20 pkt  

kwota 55 zł brutto za 1 godzinę pracy  

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021r. 
40 pkt  

kwota 50 zł brutto za 1 godzinę pracy  

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021r. 
60 pkt  

 
Deklaruję kwotę za jedną roboczogodzinę pracy brutto w wysokości: ………………….…………  

Podanie kwoty większej jak 60 zł brutto, skutkowało będzie odrzuceniem oferty.  

 

Oferty, które uzyskają największą ilość punktów – uznane zostaną za najkorzystniejsze dla Zleceniodawcy  

a Zleceniobiorcy którzy je złożyli, zaproszeni zostaną do podpisania umowy.  

W przypadku, gdy więcej jak pięć ofert uzyska taką sama liczbę punków, Zleceniodawca  

w pierwszej kolejności wybierze ofertę z najniższą ceną. W przypadku, gdy złożone oferty pomimo 

kryteriów opisanych powyżej zdobędą taka samą liczbę punków, Zleceniodawca zaprosi składających oferty 

na rozmowę kwalifikacyjną.  

Zleceniodawca informuje, iż wysokość wynagrodzenia brutto, uwzględnia wszelkie koszty realizacji 

zlecenia, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne leżące po stronie Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. 

 

1. Oświadczam, że spełniam wymagania konieczne wskazane w Zapytaniu ofertowym w następującym 

zakresie:  

1) posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania rozstrzygnięć z zakresu postępowań 

administracyjnych, 

2) znam ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407), 

3) znam ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia 

rodzin (Dz.U. z 2017r., poz. 1428), 

 

 



 

4) znam Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r.  

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz 

zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach 

niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2019 r., poz.1177), 

5) znam ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (t.j. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1427); 

6) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305); 

7) wykształcenie wyższe; 

8) umiejętność obsługi programów komputerowych;  

9) znajomość przepisów dotyczących RODO w administracji. 

 

2. Oświadczam, że spełniam  wymagania dodatkowe wskazane w Zapytaniu ofertowym tj. posiadam 

umiejętność obsługi systemów komputerowych, związanych z realizacją przedmiotu zlecenia.   

 

III. OŚWIADCZENIA 

1. Deklarujemy wykonanie zadania objętego zamówieniem zgodnie z zapytaniem ofertowym  

tj. w terminie ……………………………………….. 

2. Akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy/istotnych postanowieniach umowy/warunkach 

realizacji zamówienia *.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załączonym projektem 

umowy/istotnymi postanowieniami umowy/warunkami realizacji umowy*, akceptujemy  

je i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,  

a także zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że cena brutto zamówienia podana w niniejszym formularzu zawiera w sobie podatek od 

towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. W przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w projekcie 

umowy/istotnych postanowieniach umowy/warunkach realizacji zamówienia *.   

6. Oświadczam, że nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo:1 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,  

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) 

lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769). 

7. Oświadczam/oświadczamy, że nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6, 

urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej będącej Wykonawcą albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej będącej Wykonawcą, lub prokurenta Wykonawcy2; 

8. Oświadczam/oświadczamy, że nie jestem/ nie jesteśmy wykonawcą, wobec którego wydano prawomocny 

wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne3; 

9. Oświadczam/oświadczamy, że jestem/ jesteśmy wykonawcą wobec którego wydano prawomocny wyrok 

sądu/ ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, niemniej jednak: 

a) dokonałem/dokonaliśmy płatności należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenia 

społeczne/zdrowotne wraz z odsetkami/grzywnami;  

b) zawarłem/zawarliśmy wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 3,4. 

 

 
                  

 

  data i podpis Wykonawcy 

                                                           
1 dotyczy osoby fizycznej będącej wykonawcą/osób fizycznych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
2 niepotrzebne – oznaczone kursywą – należy skreślić; jeśli nie dotyczy w całości - należy wykreślić cały punkt 
3 niepotrzebne – oznaczone kursywą – należy skreślić / jeśli nie dotyczy w całości - należy wykreślić cały punkt (podpunkt) 
4 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia ujęte w pkt 6-9 powinien     

   złożyć każdy z Wykonawców (należy je powielić)  

* zapisy do modyfikacji – w przypadku braku umowy należy je usunąć, bądź wykreślić we wzorze oferty 


