
 
 

 

ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PI.60202.11.21.PAL-W 

 
 

ZAMAWIAJĄCY  

Miasto Katowice działając poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

WYKONAWCA 

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

 

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

 

Województwo:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP*: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

REGON*: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NUMER TELEFONU WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………. 

 

ADRES E-MAIL WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………………… 

 

* jeśli dotyczy 

 

FORMULARZ OFERTY 

Jako uprawniony/-nieni do reprezentowania Wykonawcy, w związku z ogłoszonym postępowaniem  

nr PI.60202.11.21.PAL-W na zaangażowanie trenera do przeprowadzenia zajęć fitness (indywidualnych  

i grupowych) w wymiarze 312 godzin zegarowych  w okresie 01.02.2022 – 15.12.2022 roku., oświadczam/-my, 

że: 

1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/-simy do niej żadnych zastrzeżeń. 

2. Do oferty dołączam skany oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie. 

3. Uważam/-y się za związanego/-ną niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Oświadczam/-y, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przedmiotowym postępowaniu zgodnie ze złożoną ofertą, wiedzą oraz doświadczeniem. 

5. Oświadczam/-y, że w przypadku wyboru mojej oferty uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez 

cały okres jej trwania. 

6. Oświadczam/-y, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

 

 



 
 

 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczam/y-, że osoba wskazana do realizacji przedmiotu postępowania posiada  

ukończony kurs instruktora fitness. 

2. Oświadczam/-y, że osoba wskazana do realizacji przedmiotu zamówienia posiada minimum 2 lata 

doświadczenia w realizacji zajęć fitness (indywidualnych oraz grupowych). 

W związku z powyższym przedstawiam stosowne dokumenty potwierdzające wystawione na rzecz osoby 

wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Skan/-y oryginałów dokumentów (np. dyplom, certyfikat) potwierdzających ukończenie kursu instruktora 

fitness osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Skan/-y oryginałów dokumentów potwierdzających doświadczenie osoby wskazanej do realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. m.in. umowy, zaświadczenia, referencje itp. 

KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Cena brutto jednej godziny zegarowej (kwota stanowi łączne wynagrodzenie za godzinę i zawiera 

ewentualne składki pracodawcy wynikające z przepisów prawa) zajęć fitness: ……………….………..…… PLN 

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Osoba wskazana do realizacji przedmiotu zamówienia posiada ……. lat/a doświadczenia w realizacji 

zajęć fitness. 

3. Dyspozycyjność: 

o Potwierdzam dyspozycyjność na poziomie: 1 raz w tygodniu, w dni robocze w godzinach pomiędzy 

8:00-15:00 oraz 1 raz w tygodniu, w dni robocze, w godzinach pomiędzy 15:00-20:00*; 

o Potwierdzam dyspozycyjność na poziomie: 2 razy w tygodniu, w dni robocze w godzinach pomiędzy 

8:00-15:00 oraz 2 razy w tygodniu, w dni robocze, w godzinach pomiędzy 15:00-20:00*. 

 

* zakreślić właściwe. 

W związku z kryteriami zawartymi w niniejszym postępowaniu dołączam do oferty następujące podpisane 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie: 

 

a) …………………………………………. 

b) …………………………………………. 

c) …………………………………………. 

d) …………………………………………. 

e) …………………………………………. 

f) …………………………………………. 

g) …………………………………………. 

h) …………………………………………. 

……………………...…, dnia: …………. 

       (miejscowość) 

Podpis osoby 

uprawnionej oraz  

pieczęć Wykonawcy : 

 

 

 

 

 


