
 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/W/2018 

Składa: Wykonawca – Firma oraz osoba fizyczna 
 

 

(,,część ofertowa”) 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń 

zawodowych dla  200 uczestników, przygotowujących do egzaminów czeladniczych w zawodach: 

Cukiernik, Kucharz, Krawiec, Technolog robót wykończeniowych, w ramach projektu pt. 

„Wykwalifikowani!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, składam ofertę następującej treści. 

 

Imię, nazwisko / Nazwa firmy, adres Wykonawcy : 

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

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

 

Nr   telefonu……………………………Nr   NIP:…………………………  

*PROSZĘ WPISAĆ CENĘ BRUTTO za jednego uczestnika  
 

Nr Części 

zamówienia 

Opis części zamówienia Wpisać w kolumnę 

„TAK” 

jeżeli oferta dotyczy 

tej części 

zamówienia 

 

CENA BRUTTO 

SZKOLENIA 

1 UCZESTNIKA* 

1 

Koszt realizacji szkolenia w grupie 10 osobowej 
Cukiernik 

  

…………………..…zł brutto 

Słownie: ……………........... 

……………………………... 

2 

Koszt realizacji szkolenia w grupie 10 osobowej 
 

Kucharz 

 …………………..…zł brutto 

Słownie: ……………........... 

……………………………... 

3 

Koszt realizacji szkolenia w grupie 10 osobowej 
 

Krawiec 

 …………………..…zł brutto 

Słownie: ……………........... 

……………………………... 

4 

Koszt realizacji szkolenia w grupie 10 osobowej 
 

Technolog robót wykończeniowych 

 …………………..…zł brutto 

Słownie: ……………........... 

……………………………... 

 

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/kwalifikacje 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. 

k) 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). 

l) oświadczam, że nie będę wnosił żadnych uwag i roszczeń w przypadku, gdy w ramach niniejszego 

zamówienia nie będzie zrealizowane szkolenie zawodowe, na które złożę najkorzystniejszą Ofertę – 

sytuacja taka może mieć miejsce z uwagi na fakt, iż rekrutacja do projektu jest ciągła a szkolenia są 

dobierane zgodnie z predyspozycjami uczestników szkoleń po wsparciu doradcy zawodowego i 

opracowaniu IPD. 

 

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

ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 

 

 

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

Miejscowość i data Podpis  Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

załącznik nr 2  do zapytania ofertowego nr 3/W/20181 
Składa: Wykonawca – Firma oraz osoba fizyczna 

 

Wykaz doświadczenia / dysponowanie kadrą zdolną do wykonania zamówienia 

 

…………………………………………………….. 

Podpis i pieczęć Oferenta 
                                                
1
 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb. 

Lp. 

Kolumnę wypełnia 
Wykonawca Firma 
lub osoba fizyczna 

Kolumnę wypełnia  
Wykonawca Firma lub 

osoba fizyczna 

Kolumnę wypełnia tylko  
Wykonawca Firma 

Kolumnę wypełnia  
Wykonawca Firma lub 

osoba fizyczna 

Kolumnę 
wypełnia  

Wykonawca 
Firma lub osoba 

fizyczna 

1 2 3 4 5 

Imię i nazwisko 
wykładowcy 

Rodzaj szkolenia 
zawodowego, w 

którym wykładowca 
będzie trenerem  

Podstawa do 
dysponowania osobą 
przez Wykonawcę na 
dzień składania ofert  

(umowa o pracę,  
zlecenie,  

pisemne zobowiązanie 
tych osób o 

pozostawaniu w 
dyspozycji Wykonawcy  

- wzór załącznik nr 4 
itp.) 

Ilość przepracowanych 
godzin w szkoleniu 

wskazanym w 
kolumnie 2  – 
potwierdzona 
referencjami, 

umowami, 
protokołami 

itp.(Godziny będą 
liczone do Kryterium 2 

– doświadczenie) 

Terminy w 
jakich zostało 
przeprowadzo
ne szkolenie 

(łącznie 
doświadczenie 
musi wynosić 
nie mniej niż 

dwa lata – 
okresy nie 
mogą się 

nakładać))  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

SUMA:   



 

 
załącznik nr 3  do zapytania ofertowego nr 3/W/2018 

Składa: Wykonawca – Firma oraz osoba fizyczna 
 

 

……………………………………………….. 

Imię i nazwisko/pieczątka firmy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o pozostaniu w dyspozycji 

 

 

Ja, …………………………………………………………………………  niżej podpisana/ny, reprezentujący 

firmę/działalność gospodarczą/ w swoim imieniu
2
, iż pozostaję w  dyspozycji dla Firmy 

……………………………. z siedzibą w …………………….. przy ul. …………………………..,  na 

potrzeby realizacji szkoleń lub kursów zawodowych jako wykładowca. 

 

Dyspozycja zależna jest od potrzeb Firmy …………………………………………. 

 

 

 

 

 _____________________________________ 
                                        Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
2
 Niepotrzebne skreślić 



 

 
załącznik nr 4  do zapytania ofertowego nr 3/W/2018 

Składa: Wykonawca – Firma oraz osoba fizyczna 
 

 
CURRICULUM VITAE 

DOTYCZY części 1, części 2, części 3, części 4* * - PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

DANE TELEADRESOWE 

Imię (imiona) i Nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Telefon:  

E-mail:  

 
I. Wykształcenie(ukończone studia, studia podyplomowe):  

Okres  
/od-do/ 

Nazwa uczelni/szkoły Otrzymany dyplom/tytuł/stopień 
naukowy/świadectwo ukończenia 

   

   

   

   

 
II. Wykształcenie uzupełniające(ukończone szkolenia/ kursy):  

Okres  
/od-do/ 

Nazwa instytucji szkolącej Otrzymany certyfikat, zaświadczenie 

   

   

   

   

   

 
III. Przebieg pracy zawodowej(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska 
pracy): 

Okres 
/od-do/ 

Nazwa zakładu pracy Stanowisko Opis realizowanych zadań 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



 

 
 
IV. Dodatkowe umiejętności(proszę wskazać wyłącznie związane z przedmiotem zamówienia): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

UWAGA!!! 
Do CV należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie: 
a) Wykształcenia: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z 

zakresu części przedmiotu zamówienia na którą składana jest oferta lub potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych na innym kierunku oraz jednocześnie 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie 
części przedmiotu zamówienia na którą składana jest oferta 

b) Minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze merytorycznym przedmiotu zamówienia 
świadczonego na rzecz osób dorosłych: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów tj. 
protokoły i/lub referencje, świadectwa (brane będą pod uwagę okresy wskazane w wyżej wymienionych 
dokumentach nawet jeżeli współpraca nie miała charakteru ciągłego). 

 
 
 
 

            
 _____________________________________ 

                                        Data i czytelny podpis 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*(SKREŚLIĆ NIEPOTRZEBNE) - JEŻELI CZĘŚCIOWE – WYKONAWCA SKŁADA JEDNO CV – 
ZAZNACZAJĄC  JAKICH CZĘŚCI DOTYCZY  
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 



 

załącznik nr 5  do zapytania ofertowego nr 3/W/2018 

Składa: Wykonawca – Firma oraz osoba fizyczna 
 
 
 

 
 

 
Imię (imiona) i Nazwisko lub Nazwa Wykonawcy:  

Adres:  

Telefon:  

E-mail:  

NIP (jeśli dotyczy):  

REGON (jeśli dotyczy):  

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

 

Ja,  niżej  podpisany/a oświadczam,  iż pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym CentrEdu Wioletta 

Cywińska ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, (nie zachodzą okoliczności powiązań 

osobowych lub kapitałowych w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

 
 _____________________________________ 

                                        Data i czytelny podpis 

 

 
 


