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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

Znak sprawy: FRL/12/2019/ANC 

                                             
Formularz Oferty Wykonawcy 

 

Imię i nazwisko Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

Adres wynajmowanej sali 

doradczej: 
 

Adres wynajmowanej sali 

szkoleniowej: 
 

Adres do korespondencji:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

NIP:  

 

skierowana do: 

Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 

ul. ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin 
 

projekt „Aktywni na co dzień” 
 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na wynajem sal doradczych i szkoleniowych, przedstawiam ofertę cenową

1
 

za 1 godzinę: 

 

 Część I – Chełm, wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo 

zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 

grupy  tj. 12 osób: 
 

Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali doradczej: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

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

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

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

                                                 
1
 Wykonawca podaję cenę brutto za jedną godzinę realizacji usług. Cena obejmuje wszystkie należne podatki, 
obciążenia i koszty. 

 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

2 

 

 

Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali szkoleniowej na doradztwo grupowe: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

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

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

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

 

 Część II –Lublin, wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo 

zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 

grupy  tj. 12 osób: 

 

Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali doradczej: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

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

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

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

 

Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali szkoleniowej na doradztwo grupowe: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

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

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

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

 

 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 roku. 

 

 

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/faktury, nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji 

finansującej projekt. 

 

 

Oświadczam, że: 

a) posiadam tytuł prawny do dysponowania lokalem, 

b) sala doradcza przystosowana jest do prowadzenia spotkań dla 2 osób jednorazowo, wyposażona w stół, 

krzesła oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do 

Internetu – minimum 2 stanowiska, 

c) sala szkoleniowa jest przystosowana do prowadzenia zajęć dla minimum 13 osób jednorazowo, 

wyposażona w: 

 - ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny, 
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- min. 1 komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do 

Internetu. 

d) obie sale znajdują się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

 

Do oferty załączam: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

 

 

 
 
 

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

 
 


