Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/5.4/2018

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio Sylwia Paszkiewicz-Zielińska
Siedziba firmy: ul. Stanisława Herbsta 4, 02-784 Warszawa

Wykonawca: ….................................................................................
Nazwa: ...........................................................................................
Adres: .............................................................................................
NIP/PESEL: ......................................................................................
Telefon: ........................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczącego
przeprowadzenia usługi trenerskiej dla uczestników/czek projektu „Nowe kompetencje Zawodowe dla
Fizjoterapeutów ” realizowanego w ramach ”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr
medycznych, rekomendowanego do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia – Instytucję Pośredniczącą PO
WER 2014-2020 - dla Priorytetu V PO WER, w ramach konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16
„Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia”.
składam niniejszą Ofertę:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową brutto obejmującą usługę trenerską
szkolenia pt: „Neuromobilizacje” za kwotę:

……...........……...…. zł brutto/ za 1 godzinę (słownie:

………………………………………………………..………..……zł) , łącznie za całość usługi za cenę …....................... zł /brutto
(słownie: ………………………………………………………..………..……zł)

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Oświadczenie dotyczące wykazu zrealizowanych godzin szkoleń/wykładów z zakresu zbieżnego z zakresem
szkolenia objętego niniejszym postępowaniem według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
3.

CV i/lub kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań

4.

Wykaz dodatkowych kursów, szkoleń, badania własne, prace naukowe, opracowania w tematyce objętej
szkoleniem, stopnie naukowe.

5.

Program i harmonogram szkolenia do zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro Projektu: ul. Stanisława Herbsta 4, 02-784 Warszawa, tel. +48 22 215 02 99

Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie jednoznacznie
wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający
dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:
1.

oczywistych omyłek pisarskich,

2.

oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3.

innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków
udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.

……………………………...
(miejscowość, data)

……………………………………………………………….
(Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)
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