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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku z dnia 25.05.2020 r. 

Formularz oferty 

…………………………………. 

               Miejscowość, data 

Wykonawca : ………………………………………………………... 

adres: ………………………………………………………… 

tel./e-mail ………………………………………………………… 

                             (dane Wykonawcy) 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku obejmujące wykonanie zamówienia: 

CZĘŚĆ I 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup karnetów open na siłownię dla 80 uczestników 

projektu „Akademia Aktywnych Seniorów” w wieku 60 + współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020. 

2. Karnet umożliwiać ma pełny dostęp do wyposażenia i sprzętów do ćwiczeń o dowolnej 

godzinie w czasie otwarcia obiektu, 

3. Karnet ważny będzie przez  7  miesięcy w okresie czerwiec-grudzień 2020  

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Dostarczenia Zamawiającemu karnetów open na siłownię, które będą możliwe do 

wykorzystania na siłowni znajdującej się na terenie miasta Białystok. 

CZĘŚĆ II 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup karnetów open na basen dla 80 uczestników 

projektu „Akademia Aktywnych Seniorów” w wieku 60 + współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020. 

2. Karnet umożliwiać ma pełny dostęp do kompleksu basenowego o dowolnej godzinie w 

czasie otwarcia obiektu, 

3. Karnet ważny będzie przez  7  miesięcy w okresie czerwiec-grudzień 2020  

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 
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• Dostarczenia Zamawiającemu karnetów open na basen, które będą możliwe do 

wykorzystania w kompleksie basenowym znajdującym się na terenie miasta Białystok. 

• W ramach oferowanych karnetów uprawniających do skorzystania z basenu, należy 

zapewnić: 

➢ basen kryty, 

➢ saunę, 

➢ jacuzzi, 

➢ zaplecze higieniczno-sanitarne, 

➢ ratownika. 

 

5. Karnety będą wykorzystane do dnia 31.12.2020 r. 

6. Koszt wykonania i dostarczenia karnetów ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia karnetów wejściowych na siłownię w 

terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego listy osób uprawnionych do 

otrzymania karnetów wejściowych na basen i dostarczenia do biura projektu „Senior na 

czasie!” mieszczącego się przy ul. Warszawska 44/1 (III piętro), 15-077 Białystok. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osobowej listy korzystających z 

karnetów, z zastrzeżeniem, że zmiana użytkownika karnetu nastąpi po wcześniejszym 

zawiadomieniu przez Zamawiającego. 

9. W przypadku  nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia karnetu Wykonawca 

zobowiązany jest do wydania bezpłatnego duplikatu karnetu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do przesłania na adres e-mail Wykonawcy listy 

uczestników uprawnionych do otrzymania karnetów wejściowych na basen. Lista ta 

będzie zawierać imię i nazwisko. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych użytkowników karnetów 

wejściowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych  (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000 z późn. zm.). 

w projekcie „Akademia Aktywnych Seniorów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 2020 Priorytet I. 

Edukacja osób starszych Działanie „Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, 

gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy 

edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu. Oferta numer: 18663   

 



  
Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

ul. Warszawska 44/1, IIIp.,15-077 Białystok 

Biuro: 85 732 02 58 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 

 

przedkładam swoją ofertę: 

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 

a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w 

postępowaniu;  

b. Zapoznałem/am się z treścią Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte; 

c. Dysponuję potencjałem organizacyjno – technicznym gwarantującym wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

d. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

e. Mam świadomość, iż brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie 

wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować  wypowiedzenie umowy, a 

tym samym niespełnienie warunków udziału  

w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy. 

f. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz wymaganiami określonymi w 

rozeznaniu rynku; 

g. Zobowiązuję się do spełniania pozostałych wymagań wobec wykonawcy: 

▪ rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w tym 

prowadzenie dokumentacji, 

▪ niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, 

który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 

▪ realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w 

oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w 

odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu; 

▪ Posiadam DOŚWIADCZENIE w realizacji zamówienia 

 

 
1 cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy 

od osób fizycznych, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz 
Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego) 

Część zamówienia na którą 

składana jest oferta 

(proszę zaznaczyć „x”) 
Część zamówienia Cena brutto1 

 
CZĘŚĆ I ZAKUP KARNETÓW OPEN 

NA SIŁOWNIĘ 
 

 
CZĘŚĆ II ZAKUP KARNETÓW 

OPEN NA BASEN 
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Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz 

zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 2020. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w 

takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 

w Załączniku nr 1,2,3,4 oraz przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą. 

…………………………………. 

                                                                                                    (czytelny podpis Wykonawcy) 

 


