
 

   Załącznik nr 1  

 

 
.................................. dnia ....................... 

 

OFERTA 

 
Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie

1
: 

 

Imię i nazwisko i / lub nazwa 
(firma) Wykonawcy: 

 

 

Adres Wykonawcy:  

Kraj, województwo,  
kod, miejscowość  

ulica, nr lokalu 

 

Nr telefonu:  Nr faksu: 

E-mail: 

Organ rejestrowy i numer wpisu: 

NIP: REGON: 

 

My, niżej podpisani:  

 

........................................................................ 

 

........................................................................ 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:  

 

Usługę przeprowadzenia  kursu „Wychowawca kolonijny” dla uczestników  projektu pn. „Czas na 

profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia i 

warunków jego realizacji, zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że akceptujemy wzór Umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.  

3. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami za cenę w wysokości: 

 

                                                           
1 W przypadku wykonawców występujących wspólnie tabelę powielić odpowiednią ilość razy; 



 

 

Nazwa kursu/szkolenia 

 

Wartość ogółem 

netto w (zł) 

 

Wartość ogółem 

brutto w (zł) 

 

Kurs - "Wychowawca kolonijny " - 

 10 uczniów (1 grupa szkoleniowa)   

36 godzin dydaktycznych) 

  

Razem   

 

 

4. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach  

od .........................do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i 

dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne. 

 

5. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

6. Oświadczamy, że powierzymy realizację następujących części zamówienia  podwykonawcom:
2
 

 

 

Lp. Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcom 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

7. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  

3) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, 

4) wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

6) oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia 

7) program szkolenia 

8) wzór umowy   

 

 

 

 

 
(miejsce, data)  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

/ Wykonawców występujących wspólnie) 

 

 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić; 


