
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

OPS 272.1.2023 dot. zamówienia o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł. 

 
 

 
…………..……………, dnia ………..……. 2023 r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na „Zakup opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi „opieki na odległość” na rzecz osób w 

wieku 65+ zamieszkujących na terenie Gminy Kałuszyn wraz z  usługą obsługi systemu 

polegającą na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad osobami starszymi 

korzystającymi z opasek bezpieczeństwa przez całodobowe centrum monitoringu, zgodnie z 

warunkami, o których mowa w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus 

Wsparcia Seniorów” na rok 2023” o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000, 00 zł. 

 
 I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

 

Gmina Kałuszyn 

ul. Pocztowa 1 

05-310 Kałuszyn 

NIP: 822-21-58-817; REGON: 711582612 

 

w imieniu, którego działa odbiorca: 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie 

z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 20, 05-310 Kałuszyn 

reprezentowany przez kierownika: Ewę Gniado 

NIP: 822-11-33-979; REGON: 005183318 

Poczta elektroniczna: ops@opskaluszyn.pl  

Strona internetowa: www.opskaluszyn.pl 

II. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności: 

1) Termin dostawy:  

- dostawa opasek w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,  

- świadczenie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.  

2) Warunki płatności: przelew. 

 

III. Dane Oferenta:  

Nazwa:……………………………………………………………………………………...………

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

Siedziba:……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………………… 

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

Telefon: ………………………………………………………………………………… 

http://www.opskaluszyn.pl/
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IV Oświadczenia Oferenta: 

Ja niżej podpisany/a …………………………………............................……….  działając w imieniu 

…………………………………………… z siedzibą ………………..…………………………… 

składam ofertę na opaski bezpieczeństwa do świadczenia usługi „opieki na odległość” na rzecz osób w 

wieku 65+ zamieszkujących na terenie Gminy Kałuszyn wraz z  usługą obsługi systemu polegającą na 

sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad osobami starszymi korzystającymi z opasek 

bezpieczeństwa przez całodobowe centrum monitoringu, zgodnie z warunkami, o których mowa w 

Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 

i oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na określonych 

warunkach, 

2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, potencjału 

technicznego oraz potencjału osobowego, 

3. Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie …………………… 

………………………………………… z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

4. Termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni. 

 

 V. Oferta Wykonawcy:  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Lp. Rodzaj 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cenna netto 

za całość 

zamówienia 

(cena 

jednostkowa 

odpowiednio 

x ilość sztuk 

 

Cena brutto 

za całość 

zamówienia 

(cena 

jednostkowa 

odpowiednio 

x ilość sztuk 

 

1. Opaska 

bezpieczeństwa do 

świadczenia usługi 

„opieki na 

odległość”  

     

2. Usługa obsługi 

systemu polegająca 

na sprawowaniu 

całodobowej opieki 
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na odległość nad 

osobami starszymi 

korzystającymi z 

opasek 

bezpieczeństwa 

przez całodobową 

centralę 

monitoringu. 

 

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia: …………………………….  

Słownie: ………………………………………………………………………………………….……… 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………… 

data, pieczęć i podpis Oferenta 

 

 


