Załącznik nr 1- Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 9-07-2018 dot. projektu: „Własna firma - nowe
możliwości” (RPWP.06.03.01-30-0009/17)”
i dotyczy: „Przeprowadzenia indywidualnego doradztwa
specjalistycznego z zakresu finansów przedsiębiorstwa”

 Dane oferenta:
Imię i nazwisko/Nazwa: ………………………………………………………..…………………
Adres/Adres siedziby: ………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………...….REGON: ……………………………………………….…….
Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail):
…………………………………………………………………………………………..……………………

 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot Zamówienia

Cena brutto zł
Cena brutto zł. za jedną godzinę doradztwa:

Przeprowadzenia
specjalistycznego
przedsiębiorstwa

indywidualnego
z
zakresu

doradztwa
finansów

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

- Trener wskazany do prowadzenia doradztwa specjalistycznego:
………………………………………………………………………………………………………………………………

Kryteria dostępu:




Oświadczam, iż trener/trenerzy dedykowani do przeprowadzenia doradztwa z zakresu objętego
zamówieniem posiadają wiedzę i co najmniej 5 letnie praktyczne doświadczenie z zakresu finansów
przedsiębiorstwa.
Oświadczam, iż szkolenia przeprowadzi/przeprowadzą trenerzy posiadający wyższe wykształcenie. Na
potwierdzenie załączam CV trenera/trenerów dedykowanych do przeprowadzenia doradztwa
specjalistycznego.

Oświadczam, że:






zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń,
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym
zdolnym do wykonania zamówienia,
spełniam wszystkie warunki określone przez Zamawiającego,
jestem gotowy do dostosowania zawartości merytorycznej doradztwa specjalistycznego do potrzeb
i wymagań uczestników,
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wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
Oświadczam, że łączne zaangażowanie zawodowe wskazanego do prowadzenia szkolenia trenera
……………………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko trenera)
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań
finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276
godzin miesięczne.
 W przypadku wybrania mnie/ reprezentowanej przeze mnie firmy* jako Wykonawcy zamówienia
zobowiązuję się pisemnie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego,
związanego z zaangażowaniem zawodowym moim/osób*, które wskażę do realizacji zamówienia w imieniu
firmy.

………...., dn. …………..

……….....................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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