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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

Znak sprawy: V/OUT/2021-1 

       ………………………, 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 ofertowe, dotyczące organizacji i przeprowadzenia certyfikowanego kursu na 

kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do przewozu osób  wraz z egzaminami dla 10 

Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 220 godz.) „Outplacement – to się opłaca” - Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność 

przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  przedstawiam ofertę na: 

 
 

przeprowadzenie kursu w wymiarze 220 godzin w/w zakresie za cenę ofertową brutto1: 

- na 1 uczestnika/czkę w kwocie  …………………………………………………….………… złotych 

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

 

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

31.10.2021 r., w sposób uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku wyboru mojej oferty oraz podpisania umowy 

zobowiązania finansowe Zamawiającego proszę kierować do ..................................................................... ....... 
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(podać nazwę banku) nr konta ................................................................................................................... w terminie 

do 30 dni, po przedłożeniu rachunku, nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji finansującej 

projekt. 

 

Spełnienie kryteriów w postępowaniu:  

wskazana poniżej kadra szkoleniowa posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z 

tematyką zajęć (posiadają minimum 2 lata doświadczenia zawodowego lub co najmniej 200 godzin 

przeprowadzonych szkoleń w danej dziedzinie oraz mają ukończony min. 60 godz. kurs dydaktyczny  lub 

przygotowujący do kształcenia dorosłych lub posiadają min.750 godz. doświadczenia w zakresie edukacji 

osób dorosłych).  

 

 

Imię i nazwisko wykładowców i instruktorów 

Kryterium obowiązkowe: 

 

posiadanie niezbędnych uprawnień przez osobę 

prowadzącą szkolenie teoretyczne  

 

należy wskazać TAK/NIE 

 

 

UWAGI 

   

   

   

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam/y, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne 

informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, a w 

przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy. 

3. Oświadczam/y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniam/y 

wszelkie kryteria wymagane zapytaniem ofertowym. 

4. Oświadczam/y, iż nie znajduje/my*/znajduje/emy* się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia - (uwaga: w celu spełnienia kryterium sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia należy dokonać stosownego 

zaznaczenia/wykreślenia) 
 

 

 

 

Jednocześnie wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w 

w/w dokumencie  (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 

101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z realizacją, monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością projektu 

pt. „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 

Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
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Ofertę wraz z załącznikami składam na …………….. stronach.  

 

Do oferty załączam następujące dokumenty:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

………….…………………………………………………………… 
     Data i czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia 

 

 

 

 

 

1 Wykonawca podaje cenę brutto za cały kurs. Cena obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.  

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”. 

 


