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ANNEX I. 

MODEL DE PROPOSICIÓ I OFERTA ECONÒMICA 

 

_______________________________________ (nom i llinatges), amb DNI _____________, 
en nom i representació de l’empresa/entitat_________________________________________, 
amb CIF núm. __________ domicili a ____________________________________________, 
de _______________________, Província__________________________, CP____________, 
telèfon _____________, i correu electrònic _________________________________________ 

 

DECLAR: 

1. Que estic informat de les condicions i requisits per poder ser adjudicatari del contracte d’un 
servei d’organització i realització de tallers i jocs amb motiu de la programació infantil de Sant 
Sebastià Petit 2023.  

 

2. Que em compromet, en nom propi, o en nom i representació de l’empresa/entitat: 

 __________________________________________________, amb NIF _________________, 
a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i a les condicions estipulades a la convocatòria 
per a la contractació del servei esmentat, per la qual cosa ofert un pressupost de 
_______________ € + __________ € (21 % d’IVA) que fa un total de __________________ €.  
(En el cas d’estar subjecte a retencions de l’IRPF,  s’ha d’especificar el percentatge de 
_______% ) i presenta adjunta a aquesta proposició (ANNEX 1) la següent documentació: 

 

ANNEX II. Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per 
subscriure contractes amb l’Ajuntament de Palma. 

ANNEX  III. Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscs 
laborals. 

ANNEX IV. Model de declaració d’absència de conflictes d’interessos (DACI). 

Proposta del contingut dels tallers proposats en relació al fil conductor de la festa, dels 
jocs i del racó infantil. 

Proposta d’ambientació i decoració de les activitats proposades (tallers, jocs, racó 
infantil i photocall). 

Proposta d’organització del treball: temporalització dels tallers, capacitat de públic, 
organització de grups, control de cues, informació i guiatge al públic.  

 
 
AIXÍ MATEIX, EM COMPROMET a què si result adjudicatari de la contractació:  
 
a) Dedicaré o adscriuré a l’execució del contracte els mitjans materials, tècnics i humans proposats.  
b) Subscriure la corresponent assegurança de responsabilitat civil. 
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Informació sobre protecció de dades 

Les dades personals facilitades durant el procediment de contractació o durant l'execució del contracte, 
o que es refereixin a aquesta execució, han de ser tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals, i 
la legislació vigent en matèria de protecció de dades, segons els termes previstos en la convocatòria que 
regeix aquesta contractació. 

                 
 
Palma, ______ de___________________ de 2022  

Signat electrònicament 
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