
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr nr 4/MAS/2018 

(,,część opisowa”) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
1. INFORMACJE PODSTAWOWE: 

A. Nazwa Wykonawcy:  

B. Siedziba Wykonawcy:  

C. Nr NIP:  D. Nr Regon:  

E. Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania 
Wykonawcy – zgodnie z dokumentem rejestrowym: 

 

F. Osoba/y upoważniona/e do złożenia oferty (jeśli 
inna/e niż wskazana/e powyżej): 

 

G. Osoba upoważniona do kontaktów z 
Zamawiającym: 

 

H. Numer telefonu do osoby upoważnionej do 
kontaktów: 

 

I. Adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów:  

 
2. OFERTA CENOWA za realizację przedmiotu zamówienia (ocena kryterium 1): : 

*skreślić jeżeli nie dotyczy  

Łączna kwota brutto za realizację przedmiotu zamówienia wynosi ……………………………………………………………… zł, słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………… 
i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

Przedmiot zamówienia 
Planowana liczba 
jednostek (osób) 

Średnia cena 
usługi brutto  

za 1 osobę  

Cena usługi brutto ogółem 
(tj. cena usługi brutto za 1 osobę x 120 osób) 

1 2 3 4 

Przeprowadzenie 

egzaminów czeladniczych 

dla zawodu "CUKIERNIK" 

lub/i "KUCHARZ", lub/i 

,,MURARZ”,  lub/i 

"STOLARZ. 

120 ………………….. zł 

 

kwota: …………………………….. zł 

 

słownie: 
…………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………… 

                  

 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę częściową wypełnia poniższą część tabeli, wskazując jakie  egzaminy z jakiej 
branży będzie chciał realizować : 

 

 

Przeprowadzenie egzami-
nów czeladniczych dla 
zawodu: 

 "CUKIERNIK" *lub/i "KU-
CHARZ"*, 
 lub/i  
,,MURARZ”*,  lub/i "STO-
LARZ”*. 

 

Ilość egzaminów: 

………………………… 

 

………………….. zł 

 

kwota: …………………………….. zł 

 

słownie: 
…………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………… 

                  

 



 

 

 
 

 

3. GOTOWOŚĆ  (ocena kryterium 2): 

 

4. TERMIN DOSTARCZENIA WYNIKÓW EGZAMINÓW (ocena kryterium 3)::  

Od dnia zakończenia danej sesji egzaminacyjnej – deklaruję dostarczenie wyników egzaminów 
w terminie: 

………… dni 

 

5. Składając i podpisując niniejszą ofertę jednocześnie oświadczam, że: 
 
a. Dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania 

usługi, 
b. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa na-

kładają obowiązki posiadania, 
c. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miej-

scu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
e. Nie jestem osoba powiązaną z Zamawiającym (Liderem i/lub Partnerem) osobowo lub kapitałowo, 
f. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
g. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, bę-

dą przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i ewentualnym zawarciem umowy 
na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowa-
nia (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru, zawarcia umowy,  

h. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 
ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 
 

 
 

 
 

                                                                                                                   Pieczęć firmowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na wskazaną ilość egzaminów  – de-
klaruję przeprowadzenie egzaminu w terminie: 

………… dni 

Miejscowość i data  Podpis i pieczęć Wykonawcy 


