Załącznik nr 1
WZÓR OFERTY
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/9.1.2/WM/2017
DANE OFERETNA
Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu:

Adres:

Telefon:

E-mail:

REGON (jeśli dotyczy):

WWW:

NIP lub PESEL:

Reprezentant:
(osoba uprawniona do podpisania umowy)

OSOBA DO KONTAKTU (jeśli inna niż wymieniona powyżej)
Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Imię i nazwisko
osoby/osób prowadzących
dane szkolenie

I. Prowadzenie
sekretariatu z
wykorzystaniem
dedykowanych
programów biurowych
(obliczenia arkuszowe).
…………………………………………

II . Prowadzenie
sekretariatu z
wykorzystaniem
dedykowanych
programów biurowych
…………………………………………

III. Cyfrowe
kompetencje i systemy
bezpieczeństwa dla
pracowników prac
porządkowych firmy i jej
otoczenia
…………………………………………

Cena brutto
w zł za 1 h
dydaktyczną
prowadzenia
zajęć

Cena brutto
w zł za 1 h
dydaktyczną
wynajmu
sali
szkoleniowej

Cena brutto
w zł za
dzienne
wyżywienie
1 osoby
podczas
szkoleń

Cena
brutto w zł
za komplet
materiałów
szkoleniowych dla 1
osoby

Cena
brutto w zł
za egzamin
dla 1 osoby

IV. Florysta z
elementami grafiki
biznesowej
…………………………………………

V. Opiekun osoby
starszej
…………………………………………

VI. Florysta
…………………………………………

VII. Asystent
nauczyciela przedszkola
…………………………………………

VIII. Operator wózka
jezdniowego oraz suwnic
…………………………………………

IX. Podstawy
rachunkowości z
wykorzystaniem
dedykowanych
programów biurowych
…………………………………………

X. Prowadzenie
szkolenia dla łącznie 50
os. w maksymalnie 8/9
osobowej grupie,
szkolenia z poruszania
się na rynku pracy oraz
przedsiębiorczości z
wykorzystaniem
rezultatów i produktów z
EQUAL D0391

NIE
DOTYCZY

NIE
DOTYCZY

…………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych /posiadam wymagane kwalifikacje* w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
3. Dysponuję kadrą dydaktyczną posiadającą/posiadam* uprawnienia umożliwiające
przeprowadzenie danego szkolenia, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w
temacie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz kompetencje społeczne i metodyczne
związane z doświadczeniem w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
4. Cena oferty zwiera wszystkie niezbędne do realizacji zadania koszty.
5. Jestem związany niniejszą ofertą 30 dni.

6. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. W przypadku przyznania mi zamówienia moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z
innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin
miesięcznie (dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza
wykonujących zamówienie osobiście).
8. Do oferty dołączam następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
b) pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy);
c) szczegółowy Życiorys zawodowy/portfolio uwzględniające informacje niezbędne do oceny oferty;

…………………………………………………
(data, podpis, pieczęć)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE OFERENTA
Niniejszym oświadczam, że Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym, tj. Fundacją Rozwoju Regionów z siedzibą w Krakowie.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
(rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Data, PODPIS OFERENTA

……………………………………

