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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 15.03.2019r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający:  

Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku 

Ul. Jaracza 9, 76-200 Słupsk  

NIP 839-287-42-34 

 

Wykonawca1:  ............................................................................................ 
             ............................................................................................ 

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

                        Osoba do kontaktu:………………………………………. 

                        Tel:....................................................................................... 

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

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2019r. na przeprowadzenie kursów/szkoleń 

zawodowych dla uczestników projektu „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej 

w gminie Ustka.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Oferowana cena za poszczególne kursy / szkolenia zawarta została w załączniku do 

niniejszej oferty. 

 

Kursy/szkolenia będą się odbywały miejscowości:  

 

- opiekun osoby starszej -  Słupsk w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00   

     do 14.00. pod następującym adresem:.……………………………………………………… 

 

 - palacz  co -  Rowy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. pod  

    następującym adresem:.……………………………………………………………………… 

 

 - brukarz - Rowy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

    pod następującym adresem:.……………………………………………………………………… 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy od dnia 08.04.2019 r. do dnia 

31.05.2019 r. 

 

Oświadczam, że: 

I. zadeklarowane ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami zapytania, 

II. zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem 

wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

III. obowiązuję się do realizacji niniejszego zamówienia z należytą starannością w pełnej 

zgodności z przepisami prawa w tym zakresie, 

                                                 
1 Pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby 
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IV. w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego, 

V. posiadam wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych, który prowadzi Wojewódzki 

Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

 

Oświadczam, że pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie występują powiązania kapitałowe 

lub osobowe, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub   

      pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

      w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia     

      lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są 

oświadczenia, dokumenty i załączniki w postaci: 

 

(1)   upoważnienie do podpisania oferty, 

(2) dokument potwierdzający sposób reprezentacji Wykonawcy, 

(3) potwierdzenie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, 

(4) dokumenty potwierdzające doświadczenie, 

(5) ……………………………. 

 

Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam2 w odniesieniu do informacji zawartych w 

ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące 

informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji: 
....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

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

(podpis uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy wraz z pieczątką imienną) 

 

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

                (data i pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić 
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               Załącznik do formularza  ofertowego z dnia 15.03.2019 r. 

 

CENA POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW / SZKOLEŃ 

 

 

Lp. Nazwa towaru 

Iloś

ć 

osób 

Cena za 

osobę 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT % 

Cena za 

osobę 

brutto 

Cena łączna 

brutto 

1 

PALACZ CO 5 

    

2 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 2 

    

3 

BRUKARZ 4 

    

RAZEM cena łączna brutto 
 

 

 

Uwaga! Ilość kierowanych osób ma charakter szacunkowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


