
 

1 

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 
 

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
Wykonawca 
 

Pełna nazwa/ 

firma Wykonawcy 

/ Wykonawców w 

przypadku oferty 

wspólnej *) 

 

 

Adres 

Wykonawcy 

 

Nr telefonu    

Adres skrzynki 

ePUAP 

 

Adres e-mail  

KRS (jeśli dotyczy)  

REGON   

NIP  

 
*) w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 
 
 
Zamawiający 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
75-216 Koszalin 
ul. Przemysłowa 8 
 

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 
Wdrożenie 28 działań animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego 

w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie poniższych części przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 

umowy  

 

 

2. do wykonania przedmiotu zamówienia skierujemy kadrę posiadającą niezbędne kwalifikacje 

zawodowe i niżej wskazane doświadczenie w zakresie objętym zakresem usługi, związane z 
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realizacją inicjatyw lokalnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu, na terenie 

którego realizowane jest dane działanie animacyjne. Przez inicjatywę oddolną należy rozumieć 

projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu 

aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców 

i instytucji życia lokalnego (samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych). Zamawiający 

będzie brał pod uwagę okres od momentu podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości 

publicznej do 3 lat wstecz.  

Warunkiem udziału zgodnie z SWZ jest Minimum 1 rok doświadczenia personelu skierowanego przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo punktowane są zgodnie z SWZ Minimum 2 lata doświadczenia (20 punktów) oraz Minimum 

3 lata doświadczenia (40 punktów). 

 

Numer 
części 

zamówi
enia 

Nazwa działania animacyjnego 

Cena oferty 
*) uzupełnić tylko dla części 

zamówienia, na które ofertę składa 
Wykonawca 

 
Doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 
zamówienia  

*) uzupełnić tylko dla części 
zamówienia, na które ofertę 

składa Wykonawca 
 
 

1 Sport naszą pasją 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

 
Minimum ………. rok/lata 

doświadczenia 
 

2 

Salon poezji, muzyki i teatru 
jako centrum integracji 
międzypokoleniowej przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bornem Sulinowie 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

3 
Z myślą o przyszłości - 
doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Palczewicach 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

4 

Solidarność to podstawa w 
siatkówce - remontujemy 
boisko do piłki siatkowej w 
Barzowicach 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 
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5 

Wspólny wypoczynek na 
świeżym powietrzu – budowa 
małej architektury obok Domu 
Kultury w Darłowie 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

6 

Zakup wyposażenia na cele 
kulturalno-rekreacyjne w 
Gminnym Ośrodku Kultury i 
Sportu w Golczewie 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

7 
CHODŹ NA BOISKO, INTERNET 
TO NIE WSZYSTKO 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

8 
Budowa boiska do piłki 
siatkowej jako droga do 
integracji społeczności lokalnej 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

9 

Rewitalizacja terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Karlinku - 
budowa boiska do koszykówki 
wraz z nasadzeniami drzew 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

10 
Budowa siłowni zewnętrznej w 
parku pomiędzy ul. Koszalińską 
a ul. Moniuszki 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

11 
Budowa w Bełcznej w Gminie 
Łobez małej infrastruktury 
rekreacyjny – wiaty biesiadnej 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

12 

Budowa w Poradzu w Gminie 
Łobez wiaty rekreacyjnej 
szansą na aktywizację 
społeczną mieszkańców 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 
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słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

13 
Plac atrakcji przy Świetlicy 
Kultury w Malechowie 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

14 Aktywni dla Sulechowa 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

15 Ławeczka dla seniora 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

16 

Innowacja boiska do piłki 
nożnej poprzez budowę trybun 
sportowych oraz piłkochwytów 
w celu integracji społeczeństwa 
i zwiększenia bezpieczeństwa 
użytkowania obiektu 
sportowego 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

17 

Ogrodzenie i 
zagospodarowanie terenu przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Czarnogłowach 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

18 

Budowa wiaty rekreacyjnej w 
celu rozwoju usług 
społecznych, kulturalnych, 
oświatowych i sportowych w 
Siwkowicach w Gminie Resko 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

19 
Modernizacja i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w 
Łagiewnikach w Gminie Resko 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 
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20 
Rewitalizacja kościoła w 
Drozdowie połączona z 
piknikiem parafialnym 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

21 
Doposażenie sali wiejskiej w 
sprzęt na zabawy letnie 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

22 

Pamięć buduje tożsamość - 
renowacja kościółka w 
Smardzewie wraz z wydaniem 
kroniki 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

23 
W krainie kraty różanego 
Rzyszczewa - poprawa estetyki 
przestrzeni wspólnej 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

24 
Rozbudowa placu zabaw w 
Sławoborzu 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

25 
AK29 - klub młodzieżowy - 
remont 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

26 
AK29 - klub młodzieżowy - 
wyposażenie 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

27 
Rozhuśtany plac zabaw - 
uśmiechem dzieci 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 
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brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

28 

Doposażenie Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji w Wolinie i 
Filii w Wisełce, w celu 
zwiększenia i poprawy jakości 
wydarzeń kulturalnych 
wpływających na aktywizację i 
integrację mieszkańców 

netto zł:  
VAT %  
VAT zł  
brutto zł  
słownie zł          
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Minimum ………. rok/lata 
doświadczenia 

 

 

Oświadczenia wykonawcy 

 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

do dnia  16.05.2021 r. 

 
3. Oświadczamy, że zamówienie nie zamierzamy/ zamierzamy* zrealizować przy udziale następujących 

podwykonawców w zakresie: (należy podać zakres oraz nazwy firmy podwykonawców, o ile to wiadome) - 

ZAZNACZYĆ JEŚLI DOTYCZY  

 

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

*niepotrzebne skreślić 

 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z 

wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

 

5. Zastrzeżenie Wykonawcy: Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 

zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania: 

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

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze 

zm.) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.  

 

6. Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w 

przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy) 

 

Na podstawie art. 225 ust 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) 

informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
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zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15) w niżej 

wymienionym zakresie:* 

 

………………………………………………………………………………………………………………………(należy wskazać nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego) 

 

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku): 

 
……………………………………………. zł 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku). 

 

7. Informujemy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych zawartą w 

rozdziale XXVII SWZ. 

 

8. Oświadczam(y), 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.**** 

 
9. Informujemy, że jesteśmy (należy zaznaczyć właściwe): 

 

               
 
mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób                 i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR). 
 
              
 
 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR). 
 
               
 
średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwa, które nie są mikro przedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). 
 
             żadne z powyższych. 
 
Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

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

                  (podpis osób/ osoby uprawnionej )  
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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).  

 

****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). 

 

 
 


