
 
 

 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/2018 

 

Formularz Ofertowy
1
 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe  nr 3/2018 oferuję wykonanie usługi  

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

Nazwa szkolenia 
Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN za 

przeprowadzenie szkolenia  

dla 1 Uczestnika Projektu: 
(cyfrowo i słownie) 

Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne 
obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające 

Zamawiającego jako płatnika. 

Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN 

za przeprowadzenie szkolenia  

dla 15 Uczestników Projektu: 
(cyfrowo i słownie) 

Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne 
obciążenia wynikające z zawartej umowy 
obciążające Zamawiającego jako płatnika 

Szkolenie ICT-,,Multimedia 
w dydaktyce” 

Część I 

 

 

słownie………………………………. 

 

 

słownie………………………………. 

Szkolenie TIK : 
podniesienie kompetencji 
cyfrowych w ramach 
DIGCOMP 
Część II 

 

  

 

                                                 
1
 Proszę uzupełnić  białe pola tabeli. 

Nazwa Wykonawcy  
 

Adres siedziby  
 

NIP 
 

REGON 
 

Numer konta 
 

Nazwa banku   
 

Osoba upoważniona  

do podpisywania umów 

 

Imię, nazwisko i nr tel. do osoby 

upoważnionej do kontaktów 

 

Adres strony internetowej 
 

Adres poczty elektronicznej 

 

 



 
 

 

 

 

 
1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

usługi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym  nr 3/2018. 

2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału  

w postępowaniu. 

3. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202 

 

 

Oświadczenie Oferenta: 

 
Niniejszym oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego   

nr 3/2018  i zapewniam, że: 

a) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

b) dysponuję potencjałem technicznym zapewniającym należyte wykonanie 

zamówienia,  

c) dysponuję kadrą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń  z zakresu 

przedmiotu zamówienia, 

d) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

e) gwarantuję staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,  

f) gwarantuję ważności oferty przez 30 dni od daty upływu terminu składania 

ofert. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń. Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla Zamawiającego 

warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy  

na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 

 

                  …………………………………………… 
(czytelny podpis osoby uprawnionej  

    do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć) 

 

Do oferty załączam: 

1. Wykaz  wykonanych usług  (Załącznik nr 2) 

2 Oświadczenie /Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (Załącznik 

nr 3) 

3. Program szkolenia (Załącznik nr 4) 

4. Oświadczenie /Wykonawcy o dysponowaniu kadrą (Załącznik nr 5) 

5. Inne (jakie?)............................ 

 

 
 

 

 

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

miejscowość, data                                             (czytelny podpis osoby uprawnionej  

                                                                    do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć) 
 



 
 

 

 


