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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

Znak sprawy: FRL/13/2019/ANC 

       ………………………, dn. …………….. r. 
         (miejsce sporządzenia oferty) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

Nazwa firmy/imię i nazwisko: …………………………….………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………..…..…… 

Nr telefonu oraz fax: …………………………..…..………………………………………………………..….…..… 

E-mail: ………………..………………………………………………………………………………………...……. 

NIP/ PESEL: .………...……………………………………………………………………………………….……… 

REGON …………………………………………………………………………………………..……………….…. 

KRS……….. …………………………..………………………..…………………………………………………… 

Reprezentowany przez: …..………………………………………….……………………………………………......  

    (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

 

Imię i nazwisko osoby koordynującej/wykonującej realizację zamówienia: …………………………...…………… 

 

skierowany do: 

 

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

Odpowiadając na zapytanie cenowe, dotyczące przeprowadzenia indywidualnych zajęć poradnictwa 

zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Aktywni na co dzień”,  RPO WL na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, przedstawiam ofertę na: 
 

 Przeprowadzenie 48 godzin indywidualnych zajęć poradnictwa zawodowego dla 12 

Uczestników/Uczestniczek projektu „Aktywni na co dzień” (12 osób x 2 godziny x 2 spotkania = 48 godz.). 

Czas trwania 1 godziny poradnictwa zawodowego wynosi 60 minut.  

Cena ofertowa brutto
1
: 

- za 1 godzinę poradnictwa ……………………… złotych (słownie: …………………..………brutto) 

 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  

31.07.2020 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. 
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Jednocześnie oświadczam, że spełnione zostaną następujące warunki: 

1. łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej jako doradcy w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i EFS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie 

przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie (dotyczy doradcy, który realizuje zadania osobiście, np. osoba 

prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście, osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej), 

2. wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 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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………….…………………………………………………………… 
     Data i czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia 

 

 

1 Wykonawca podaje 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. 

W przypadku osób fizycznych bądź przedsiębiorców nie będących podatnikiem VAT prosimy o wpisanie jedynie kwoty 

brutto i „słownie” bez wypełniania pozycji „w tym podatek VAT”. 

 

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). 


