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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do zapytania ofertowego nr  

WPR-F.042.23.21.07.2020 

 

FORMULARZ OFERTY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa firmy:  ......................................................................................................................  

Adres firmy:  ........................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej:  .................................................................  

Numer telefonu:  .....................................................................................  

NIP:   .......................................................................................................  

Nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych:  ..................................  

 

Oferta cenowa: 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr WPR-F.042.23.21.07.2020 z dnia 17 stycznia 2022 roku 

na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021”, oferuję wykonanie 

zamówienia za kwotę: 

 

1. SZKOLENIA GRUPOWE 

a) cena netto /godz. dydaktyczną:  ...................................................................................... PLN 

b) łączna wartość netto (64 godz. x cena netto /godz. dydaktyczną):  ..................................... PLN 

c) łączna wartość brutto: ..................................................................................................... PLN 

 

2. SZKOLENIA INDYWIDUALNE 

a) cena netto /godz. zegarową:  ........................................................................................... PLN 

b) łączna wartość netto (max. 140 godz. x cena netto /godz. zegarową):  ................................ PLN 

c) łączna wartość brutto: ..................................................................................................... PLN 

 

3. MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

a) cena netto 1 komplet (teczka, długopis, notes):  ............................................................. PLN 

b) łączna wartość netto (35 os. x cena netto 1 komplet):  ....................................................... PLN 

c) łączna wartość brutto: ..................................................................................................... PLN 

 

4. ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY 

(1c + 2c + 3c):  ..................................................................................................................... PLN 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyłam/em konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne 

dla zrealizowania przedmiotu umowy.  

3. Spełniam/reprezentowany przez mnie podmiot spełnia wszystkie wymienione warunki 

udziału w postępowaniu.  

4. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomością 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści 

majątkowych.  

 

 

 

 

 

………………………....................................... 
data, podpis i pieczęć  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do zapytania ofertowego nr  

WPR-F.042.23.21.07.2020 

Nazwa firmy:   ....................................................................  

 

WYKAZ OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Lp. Imię i nazwisko 

Wykształcenie 

/ uzyskany 

stopnień 

Doświadczenie zawodowe – SZKOLENIE GRUPOWE 
(minimum roczne udokumentowane doświadczenie trenerskie w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, w tym doświadczenie w tematyce zbieżnej z tematyką szkolenia, na które jest składana oferta w postaci 

zrealizowania minimum 60 godzin szkoleń) 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

osobami 
Daty: 

od (m-c/rok) 

do (m-c/rok) 

Firma/ instytucja Zakres szkolenia 

Liczba godzin zrealizowanych 

szkoleń w tematyce zbieżnej z 

tematyką szkolenia  

1.  
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Lp. Imię i nazwisko 

Wykształcenie 

/ uzyskany 

stopnień 

Doświadczenie zawodowe – SZKOLENIE INDYWIDUALNE 
(minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako 

trener/doradca/konsultant finansowy w zakresie tworzenia biznesplanów) 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

osobami 

Daty: 

od (m-c/rok) 

do (m-c/rok) 

Firma/ instytucja Zakres obowiązków 

  
 

    

 

 

 

 

 

………………………....................................... 
data, podpis i pieczęć 

 

 

Uwaga: Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia np. dyplom 

ukończenia szkoły wyższej, referencje ze wskazaniem tematyki szkolenia, terminu i liczby zrealizowanych godzin, Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć na etapie zawierania umowy z Zamawiającym 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

do zapytania ofertowego nr  

WPR-F.042.23.21.07.2020 

 

 

OŚWIADCZENIA 
 

 Nawiązując do zapytania ofertowego nr WPR-F.042.23.21.07.2020 na realizację szkoleń 

grupowych oraz indywidualnych na potrzeby rekrutacji do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 

2021” oświadczam, że:  

 

 

 

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

(nazwa podmiotu składającego oświadczenie) 

nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w 

szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

 

………………………....................................... 
data, podpis i pieczęć  

 


