Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

............., dnia..............…………...
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Adres*: …………………………………………………………….
Tel.*: ……………………………..
Faks* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: …………………………….
NIP*: ……………………………..
REGON*: …………………………
* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną organizacji
i przeprowadzenia szkolenia grupowego: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
programu do fakturowania i komputera w ramach certyfikatu ECDL” w ramach
projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w
powiecie łukowskim (VI)” zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu dla tego
postępowania składamy niniejszą ofertę.
1. Oferuję realizację zamówienia całkowitego za kwotę: ………………………………... zł
(słownie złotych:……………………………………………………………………………...…..)
Koszt przeszkolenia jednej osoby:
………………………………………………………...…….. ………………..,………………... zł
(słownie złotych:…………………………………………………………………….…………...…),
Cenę za przeszkolenie jednego uczestnika za godzinę :
…………………………………………………..…………………..……………………………...zł
(słownie złotych:………………………………………..…… …………...…………………………)
2. Oświadczam, iż cena podana w punkcie pierwszym niniejszego formularza zawiera
wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty.
3. Oferuję realizację zamówienia w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Szkolenie będzie realizowane pod adresem:
zajęcia teoretyczne………………………………………………………………………………….
zajęcia praktyczne…………………………………………………………………………………..
egzamin (jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Zamawiający wymaga podania pełnego adresu.
Oświadczam, iż zapoznałem się ze treścią ogłoszenia (w tym ze wzorem umowy –
załącznik nr 8 do ogłoszenia) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w
niej zawarte.
4. Akceptuję istotne warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące
zmiany sytuacji przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty natychmiast
poinformuję o nich Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż pozostaję związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… kolejno ponumerowany
podpisanych stronach.

i

8. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty (proszę o zaznaczenie składanych
dokumentów znakiem x):

□ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
□ Załącznik nr 2 Oświadczenie
□ Załącznik nr 3 Wykaz narzędzi,

wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami.

□
□
□

Załącznik nr 4 Wykaz osób

□
□
□

Załącznik nr 7 Program szkolenia

Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące posiadania wpisu do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych

Załącznik nr 8 Projekt umowy

Załącznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej

□ Załącznik nr 10 Preliminarz kosztów szkolenia
□ ………………………………………………………………..

□
□
□
□
□

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

…………………………………………
pieczątka i podpis osoby
upoważnionej do składania oferty

