
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy zatrudnienia na rzecz ludzi młodych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/KSNRZOM/2017

FORMULARZ OFERTY

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

/nazwa/imię i nazwisko/pieczęć firmowa/                                              /data i miejscowość/

…………………………………………..

……………………………………………

/adres/

numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: …………………………………………. 

do LGD KORONA SĄDECKA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/KSNRZOM/2017 z dnia 22.03.2017r.

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

/imię i nazwisko/nazwa i adres Wykonawcy/

numer telefonu: …………………………………………………………………………………………..

numer faksu: ……………………………………………………………………………………….…….

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………

PESEL*: …………………………………………………………………..

NIP**: …………………………………………………………………..

Odpowiadając na zaproszenie  do złożenia  oferty  na  świadczenia usług w zakresie organizacji  i

przeprowadzenie szkoleń oraz ustalenie terminów egzaminów wraz z ich opłaceniem w ramach

projektu  pn. „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”  – Oś Priorytetowa I. Osoby

młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym

rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
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Pakiet 1 - I części Kursu przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B: „Kursu prawa

jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla 5 uczestników projektu

1. Cena brutto za 1 uczestnika:.........................zł

2. Maksymalna liczba uczestników: 5

3. Cena ofertowa brutto (obliczona: cena brutto za 1 uczestnika x 5 ): ……………………. zł 

(słownie: ………….……………………………………………………………………………..zł). 

W przypadku omyłek rachunkowych Zamawiający uzna za prawidłowo wskazaną przez siebie 

maksymalną liczbę uczestników i cenę brutto za jednego uczestnika, podaną przez Wykonawcę. 

UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.

Pakiet 2 - Kurs prawa jazdy kategorii C wraz z egzaminem dla 8 uczestników projektu 

1 Cena brutto za 1 uczestnika:.........................zł

2 Maksymalna liczba uczestników: 8

3 Cena ofertowa brutto (obliczona: cena brutto za 1 uczestnika x 8 ): ……………………. zł 

(słownie: ………….……………………………………………………………………………..zł). 

W przypadku omyłek rachunkowych Zamawiający uzna za prawidłowo wskazaną przez siebie 

maksymalną liczbę uczestników i cenę brutto za jednego uczestnika, podaną przez Wykonawcę. 

UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.

Pakiet  3  - II  części  Kursu  przedstawiciel  handlowy  z  prawem  jazdy  kat.  B:  kurs

przedstawiciela handlowa wraz z egzaminem dla 5 uczestników projektu

1 Cena brutto za 1 uczestnika:.........................zł

2 Maksymalna liczba uczestników: 5

3 Cena ofertowa brutto (obliczona: cena brutto za 1 uczestnika x 5 ): ……………………. zł

(słownie: ………….……………………………………………………………………………..zł).  

W przypadku omyłek rachunkowych Zamawiający uzna za prawidłowo wskazaną przez siebie 

maksymalną liczbę uczestników i cenę brutto za jednego uczestnika, podaną przez Wykonawcę. 

UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.

Pakiet 4 - Kurs kosmetyczny wraz z egzaminem dla 3 uczestników projektu

1 Cena brutto za 1 uczestnika:.........................zł

2 Maksymalna liczba uczestników: 3
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3 Cena ofertowa brutto (obliczona: cena brutto za 1 uczestnika x 3 ): ……………………. zł

(słownie: ………….……………………………………………………………………………..zł).  

W przypadku omyłek rachunkowych Zamawiający uzna za prawidłowo wskazaną przez siebie 

maksymalną liczbę uczestników i cenę brutto za jednego uczestnika, podaną przez Wykonawcę. 

UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.

Cena  obejmuje  wartość  przedmiotu  zamówienia  oraz  podatek  VAT  (o  ile  wynika  to  z  odrębnych

przepisów)  i/lub wszystkie  obciążenia  z  tytułu  ubezpieczeń społecznych,  ubezpieczeń zdrowotnych,

funduszu pracy,  funduszu  gwarantowanych  świadczeń pracowniczych,  należnych podatków – jeżeli

wystąpi obowiązek ich zapłacenia, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

1. Oświadczam/-y,  że  podana  cena  stanowią  jedyne  świadczenie  należne  Wykonawcy  za

wykonanie  zamówienia,  w  szczególności  ceny  obejmują  wszystkie  koszty  potrzebne  do

wykonania zamówienia.

2. Oświadczam/-y,  że  zapoznałam/-em  się  ze  wszystkimi  warunkami  zawartymi  w  zapytaniu

ofertowym i akceptuję/-my ich treść.

2. Oświadczam/-y, że uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczam/-y, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/-emy się do zawarcia

umowy.

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY:

Imię i nazwisko ……………………………………………. stanowisko ………………………………

Numer telefonu: ……………………………… nr faksu/adres e-mail: ………………..………………

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

/data i czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy/pieczęć)/
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