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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

NR 1/CDR/2020 dnia 06.03.2020r. 

 

Dane teleadresowe Wykonawcy  

Dotyczy zapytania ofertowego nr NR 1/CDR/2020  w ramach realizowanego projektu: 

„CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM” numer RPLD.09.02.01-

IP.01-10-001/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 

USŁUGA 

Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN 

za 1 godzinę:  

Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-

prawne obciążenia wynikające z zawartej 

umowy obciążające Zamawiającego jako  

płatnika w tym narzuty na wynagrodzenia 

po stronie pracodawcy 
 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób niesamodzielnych i 

niepełnosprawnych  

 

 

 

Oświadczam, że:  

a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;  

b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;  

d/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania 

zamówienia;  

e/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

f/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

Do oferty dołączam:  

- Curriculum Vitae (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,  
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- fakultatywnie: dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień do 

prowadzenia wsparcia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, referencje, listy 

intencyjne.  

………………………………………..  

podpis Wykonawcy 

 

Termin realizacji 

usługi 

Przedmiot Grupa docelowa Nazwa podmiotu 

zlecającego 

    

    

    

    

    

    

    

"Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych lub złożenie 

fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn.zm. Oświadczam, że podane przeze mnie w 

niniejszym dokumencie informacje są zgodne z prawdą."  

 

………………………………………..  

podpis Wykonawcy  
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Art. 233 Kodeksu karnego  

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy 

przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie 

swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie 

lub odebrał od niego przyrzeczenie.  

§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o 

prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.  

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub 

tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę 

interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 

wymierzenia, jeżeli:  

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących 

mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,  

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, 

zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.  

§ 6. Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe 

oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.  

 

*W przypadku skierowania do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę innych 

osób,  

 


