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Załącznik nr 1
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 14/2014dotyczącego wyboru wykładowców
do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Dobre kadry szansą na innowacje”
Nazwa bloku tematycznego:
………………………………………………………………………………………………………………………
Dane dotyczące Wykonawcy:
1 Wykładowca: Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………..

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
………………………………………. zł brutto
Cena brutto za 1 godz.
słownie: …………………………………………………………. zł brutto
Wartość brutto za całość
zamówienia – 24 godz.

……………………………………… zł brutto
słownie: …………………………………………………………. zł brutto

lub
Zespół wykładowców
1) Wykładowca wiodący
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………
2) Wykładowca pomocniczy
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia przy założeniu, że szkolenie będzie prowadzone jednocześnie
przez 2 trenerów / szkolenie będzie prowadzone przez 2 trenerów w różnym czasie, w różnych dniach *
(niewłaściwe skreślić) za:
Wykładowca wiodący
Ilość godzin: ………………
Cena brutto
za 1 godz.

Wykładowca pomocniczy
Ilość godzin: ………………

Wartość brutto za całość
zamówienia – 24 godz.

………………………………………. zł brutto
słownie: ……………………………………………… zł brutto
………………………………………. zł brutto
słownie: ……………………………………………… zł brutto
……………………………………… zł brutto
słownie: ………………………………………………. zł brutto

Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania oferty cenowej oraz przyjmujemy warunki
w nim zawarte.
2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do dostarczenia kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom, zaświadczenia o szkoleniach) poświadczonej za zgodność z oryginałem
oraz podpisania umowy na zasadach określonych przez Zamawiającego
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
....................................
data

..…...........................................
podpis trenera wiodącego

..…...........................................
podpis trenera pomocniczego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Dobre kadry szansą na innowacje” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

