Załącznik nr 1

………………, dnia ………………

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ………. r. mające za przedmiot przeprowadzenie usługi
szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek
Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, składam ofertę dotyczącą realizacji ww.
przedmiotu zamówienia

1. Nazwa i adres WYKONAWCY
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………
Tel / e-mail:
……………………………………………………………………
NIP / PESEL: ……………………………………………………………………

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Kryterium

Opis

CENA

Realizacja
usługi w
wymiarze
1 godziny
szkolenia
– zgodnie z
opisem
Zapytania
Ofertoweg
o na
przeprowa
dzenie
usługi
szkoleniow
ej

Temat szkolenia1

Cena brutto za 1h
szkolenia
………………….

1

W kręgu apteki

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna
w aptekach

(słownie:
…………………)
………………….
(słownie:
…………………)
………………….

W świetle przepisów i dokumentów

Profesjonalne redagowanie pism
służbowych i urzędowych
Obywatel a samorząd terytorialny

(słownie:
…………………)
………………….
(słownie:
…………………)
………………….
(słownie:

Należy uzupełnid cenę brutto w stosunku do tych tematów szkolenia, których realizacji podejmuje się Oferent.

…………………)
warsztaty wizerunkowe dla kobiet: „Zmień
wizerunek i odnieś sukces"

………………….
(słownie:
…………………)
………………….

Artystyczne zdobienie paznokci

(słownie:
…………………)

3. Oferowany przeze mnie czas odwołania zaplanowanego na dany dzień (dzień n) szkolenia to:
Kryterium

Opis

Wartość liczbowa kryterium

ELASTYCZN
OŚĆ

Możliwość odwołania zaplanowanego na
dany dzień (dzień n) – zgodnie z opisem
Zapytania Ofertowego na przeprowadzenie
usługi szkoleniowej

N - …………..

4. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu
ofertowym.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy
postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu
ofertowym.
8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą
w przedmiotowym postępowaniu do:
a) Przedłożenia, w terminie 3-ch dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników
postępowania, do akceptacji Zamawiającego materiałów szkoleniowych dla
uczestnika szkolenia adekwatne do treści i tematyki wskazanych w ofercie tematów
szkoleniowych, zgodnych i powiązanych z podstawą programową dla danego
zawodu, wpisaną do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
b) zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w tym w
szczególności projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
10. Oświadczamy iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania
ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
11. Oświadczamy, że
a) spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem,
b) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
c) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego
zamówienia, tj:

Kryterium

Opis – zgodnie z opisem Zapytania Ofertowego na przeprowadzenie usługi
szkoleniowej

WYKSZT
AŁCENIE
DOŚWIA
DCZENIE

12. Wskazuję osobę prowadzącą i realizującą zamówienie:
……………………………………………………………………………………..

13. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
- Załącznik nr 1 – CV trenera
- Załącznik nr 2 – potwierdzenie dokonania wpłaty wadium
- Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
- ………………………………………………………………………

…………………..dn……………………

………………………………
podpis osoby uprawnionej

