
1.

Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część I dotyczy osób lub rodzin 
korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej, format A3, Nowy wzór, Druk zgodny z 
obwieszczeniem Ministra Rodziny,  Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. (poz. 1788)

100 0,00 zł

2.

Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część IV dotyczy osób lub rodzin 
korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej (aktualizacja wywiadu), format A3, Nowy wzór, 
Druk zgodny z obwieszczeniem Ministra Rodziny,  Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 
r. (poz. 1788), druk posiada  całą kartę A4 na opis sytuacji rodziny, składa się z 5 stron

300 0,00 zł

3.

Kwestionariusz wywiadu środowiskowego część IX dotyczy wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 
4AA lub 4B Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, albo art. 15 ust. 1 lub 2 
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*, format A3, Nowy 
wzór, Druk zgodny z obwieszczeniem Ministra Rodziny,  Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 31 
sierpnia 2017 r. (poz. 1788)

50 0,00 zł

4.
Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną zgodny z art. 233 kk § 6* format A5 900 0,00 zł

5. Wniosek o pomoc format A4 300 0,00 zł
6. Zaświadczenie o zarobkach dla OPS (ze składkami) A5 100 0,00 zł

7.
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 500 0,00 zł

8.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 
art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 
2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.

250 0,00 zł

9.

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka 
rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy

100 0,00 zł

10. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 100 0,00 zł
11. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 50 0,00 zł
12. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego 50 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

                                   Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis i cennik zamówienia

Lp

ilość szt. Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto
POMOC SPOŁECZNA Załączniki do Rozporządzenia Ministra Rodziny,  Pracy  i Polityki Społecznej z 

dnia 31 sierpnia 2017 r. (poz. 1788)

ŚWIADCZENIA RODZINNE Załączniki do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 lipca 2017 w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 

rodzinnych oraz zakresu informacji , jakie maja być zawarte we wniosku , zaświadczeniach i 
oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń do rodzinnych

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł



FUNDUSZ ALIMENTACYJNY     
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie 
sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być 
zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

13. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 100 0,00 zł

14.

Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające 
opodatkowaniu za zasadach określonych w Art 27, Art 30B, Art 30C, Art 30E, Art 30F Ustawy z dnia 
26 Lipca 1991 r, o Podatku Dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r poz 361 z późn, zm )

50 0,00 zł

15.

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej 
osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji,  innych niż dłużnik alimentacyjny

50 0,00 zł

16.

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka 
rodziny wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 
poprzedzajacym okres świadczeniowy

30 0,00 zł

17. Wniosek o urlop druk na formacie A6 200 0,00 zł

18.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

400 0,00 zł

19. Karta Wynagrodzeń dla Jednostek Budżetowych-  obustronne, format A4 10 0,00 zł
20. Koszt jednorazowej dostawy 1 0,00 zł
21. Kartoteka urlopów- obustronna, format A- 5 20 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

RAZEM: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł


