
 
 

 
 
 
 
 

Projekt „Twój lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
Znak sprawy: FRL/9/2017/TLS 

                                             

Formularz Oferty Wykonawcy 
 

Imię i nazwisko Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

Adres do korespondencji:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

NIP:  

 

skierowana do: 
Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 

ul. Droga Męczenników Majdanka 181 
20-325 Lublin 

Projekt „Twój lepszy start” RPLU.09.01.00-06-0077/15 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy na organizację i przeprowadzenie 
szkolenia zawodowego „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy 
kategorii C” w Łukowie, przedstawiam ofertę cenową (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 
 
Planowana liczba grup: 1  
Planowana liczba uczestników:  15 
Liczba godzin szkolenia: 190 godzin na każdego uczestnika 

 
Cena ofertowa brutto za jednego uczestnika ……..……..………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..brutto), 

 

Cena ofertowa netto za jednego uczestnika ……..……..………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..netto), 

 

Cena ofertowa brutto za 15 uczestników ……..……..………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..brutto), 

 

Cena ofertowa netto za 15 uczestników ……..……..………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..netto), 

 



 
 

 
 
 
 
 

Projekt „Twój lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 maja 2017 r.   
 
 

W przypadku wyboru mojej oferty oraz podpisania umowy zobowiązania finansowe Zamawiającego 

proszę kierować do ............................................................................................ (podać nazwę banku),  

nr konta .......................................................................................................................................................  

w terminie 30 dni, po przedłożeniu rachunku, nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu środków od 

instytucji finansującej projekt. 

 
 
 
 

.................................................................................. 
                                                                                       (czytelny podpis Wykonawcy) 

 
 

Do oferty załączam: 
1. Formularz oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).  
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego). 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 

Zapytania ofertowego). 
4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego). 
5. Wykaz i opis miejsca prowadzenia szkolenia (załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego). 
6. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia (załącznik nr 6 do Zapytania 

ofertowego). 
7. Ramowy program szkolenia(załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego). 
8. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji 

szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 
9. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia prowadzonego przez Wojewodę właściwego ze 
względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. 

10. Kserokopie referencji/innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie 
realizacji szkoleń.  

11.  Kserokopia certyfikatu jakości (jeśli dotyczy).  
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 

                                                                                                                                          (czytelny podpis Wykonawcy) 


