
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

Znak sprawy: II /ANC/2019 

 

Formularz Oferty Wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

Adres do korespondencji:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

NIP/PESEL:  

Imiona i nazwiska oraz 

stanowiska służbowe osób 

uprawnionych do zawarcia 

umowy 

 

 

skierowana do: 

 

Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny  

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

Projekt „Aktywni na co dzień”  

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie indywidualnych certyfikowanych 

szkoleń zawodowych na terenie woj. lubelskiego dla 48 Uczestników/Uczestniczek Projektu, zgodnie z 

opracowaną dla nich w projekcie Indywidualną Ścieżką Reintegracji, przedstawiam ofertę cenową
1
: 

 

Cena ofertowa brutto za przeszkolenie 1 Uczestnika/Uczestniczkę Projektu wynosi: 

 

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

 

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

 

 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od maja 2019 r. do 31 lipca 2020 roku. 

 

 

 

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

koszty. Oferent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt 

ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego. 
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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. 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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    .................................................................................. 
                                                                                                                 (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

Do oferty załączam: 

1. Wykaz - opis doświadczenia zgodnego z przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 2.   

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3. 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4. 

4. Kopie dokumentów (umów, referencji, protokołów odbioru potwierdzonych za zgodność z oryginałem) 

potwierdzających zrealizowane szkolenia (z uwzględnieniem liczby przeszkolonych osób) wymienione w 

Załączniku nr 2).  

5. Oryginał lub kopia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych na rachunku 

bankowym w wysokości co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00 /100) .  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                 

2
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


