
 

załącznik nr 1  do zapytania ofertowego nr 3/MAS/2018 

 

FORMULARZ OFERTY  

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia 

kompleksowego szkolenia dla 120 uczestników  w zakresie "CUKIERNIK" lub/i "KUCHARZ", lub/i 

,,MURARZ”, lub/i "STOLARZ", w ramach projektu pt. „Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składam 

ofertę następującej treści. 

 

Imię, nazwisko, adres Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*PROSZĘ WPISAĆ CENĘ BRUTTO  

LP 

Opis 

CENA BRUTTO 

SZKOLENIA  

1 UCZESTNIKA 

Cena  całości 

zamówienia =  cena 

brutto za 1 

uczestnika * 120 

osób 

1 Koszt realizacji szkolenia dla  120 uczestników  w 

zakresie "CUKIERNIK" lub/i "KUCHARZ", lub/i 

,,MURARZ”,  lub/i "STOLARZ  

 

 

2. SUMA   

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu. 

b) Zapoznałem się z treścią ZAMÓWIENIA i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim 

zawarte 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym; 



 

d) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

e) Dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania usługi. 

f) Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązki posiadania. 

g) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

h) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

i) Nie jestem osoba powiązaną z Zamawiającym (Liderem i/lub Partnerem) osobowo lub kapitałowo. 

j) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

l) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, będą 

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 zrealizowania (m.in. 

zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru, zawarcia umowy). 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………   ……………………………………………………….………………………………….. 

Miejscowość i data                                                 Podpis  Wykonawcy 


