
 

Projekt „W MŁODOŚCI JEST POWER” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany  

przez GD Consulting Grzegorz Durak w partnerstwie z FALCO Rafał Górski na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu  

nr  POWR.01.02.01-18-0019/18 z dnia 12.12.2018r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu  

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie  

osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu  

Społecznego. 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/03/2019/WMP  

 

……………, dnia …………… 2019 r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………….. 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na przeprowadzenie i organizację kursów zawodowych                           

w ramach projektu pt. „W MŁODOŚCI JEST POWER” nr POWR.01.02.01-18-0019/18 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe zgłaszam 

przystąpienie do prowadzonego postępowania.  

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania dotyczące udziału w postępowaniu. 

Akceptuję warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr 01/03/2019/WMP oraz deklaruję 

wykonanie zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia za kwoty 

zadeklarowane poniżej: 

OFERTA: 

Lp. Nazwa szkolenia 
Ilość 

osób 

Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa brutto 

Całkowita  

cena brutto 

A B C D E F=C×E 

1.  

PRACOWNIK OBSŁUGI 

BIUROWEJ         (min 

120h) w mieście 

Mielec 

8 
osoba 

……….. zł,  

słownie: ……..............…... 

……….. zł,  

słownie: ………….......…... 

2.  

PRACOWNIK OBSŁUGI 

BIUROWEJ         (min 

120h) w mieście Jasło 
8 

osoba 
……….. zł,  

słownie: ……..............…... 

……….. zł,  

słownie: ………….......…... 



 

3.  

OBSŁUGA KASY 

FISKALNEJ         (min 

80h) w mieście Mielec 
3 

osoba 
……….. zł,  

słownie: ……..............…... 

……….. zł,  

słownie: ………….......…... 

4.  

MAGAZYNIER (min 

32h) w mieście Mielec 1 
osoba 

……….. zł,  

słownie: ……..............…... 

……….. zł,  

słownie: ………….......…... 

5.  

SPECJALISTA DS. 

KADR I PŁAC (min. 

120h) w mieście 

Mielec 

1 
osoba 

……….. zł,  

słownie: ……..............…... 

……….. zł,  

słownie: ………….......…... 

6.  

KONSULTANT ŚLUBNY 

(min.32h) w mieście 

Mielec 
1 

osoba 
……….. zł,  

słownie: ……..............…... 

……….. zł,  

słownie: ………….......…... 

 

Łącznie:  

……….. zł,  

słownie: ………….......…... 

 

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w zapytaniu ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi 

postanowieniami, które zostały zawarte we wzorze Umowy. 

2. Wyznaczam/y do reprezentowania Wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej 

Panią/Pana: ………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam/y, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy oraz akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik do zapytania 

ofertowego.  

4. Deklaruję/my wykonanie zadania objętego zamówieniem w terminach określonych                      

w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy                          

do niej żadnych zastrzeżeń. 

6. Oświadczam/y, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

8. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

9. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 



 

10. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi we wzorze 

umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązuję/my się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty 

opisują stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).   

12. Ofertę niniejszą składam/y na _________ stronach. 

13. Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) ………………………………………………………………………………………  

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………… 

14. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko: …………………..…………Adres:……………………….……………. 

Telefon……………………..……..….. fax……….…………………..………………. 

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**/*** 

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data ..................................................... 

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ................................……….. 

 

pieczęć Wykonawcy ............................................. 

Uwaga: 
*   Niepotrzebne skreślić 
**Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z 

oryginałem 
*** Wypełnia Wykonawca zgodnie z dołączonymi do oferty dokumentami. 


