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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

Znak sprawy: VI/OUT/2021 

       ………………………, 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 osóby koordynującej/wykonującej realizację zamówienia: …………………………...…………… 

            

skierowany do: 

 

 

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

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, dotyczące realizacji pośrednictwa  pracy    w  łącznym  wymiarze  max. 

360 godz. ( 6 gr. x 10 os. x śr. 6 godz./os.) dla  max.  60  Uczestników  Projektu  „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: 

 
 

a) przeprowadzenie pośrednictwa pracy w wymiarze max. 360 godzin w/w zakresie za cenę ofertową 

brutto1: 

- za 1 godzinę wsparcia …………………………………………………………….………… złotych 

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

b) zgłaszam gotowość realizacji usługi od dnia zgłoszenia potrzeby przeprowadzenia usługi: 

□ w ciągu 3 dni roboczych 

□ w ciągu 4-5 dni roboczych 

□ w ciągu powyżej 5 dni roboczych 
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Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  

31.XI.2021 r., w sposób uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku wyboru mojej oferty oraz podpisania umowy 

zobowiązania finansowe Zamawiającego proszę kierować do ............................................................................ 

(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) oraz posiada  uprawnienia do świadczenia usług pośrednictwa pracy, potwierdzone wpisem do 

Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze 

względu na siedzibę podmiotu oraz  doświadczenie jako pośrednik pracy (na potwierdzenie- kopie stosownych 

dokumentów w załączeniu). 

 

Imię i nazwisko wykładowców i instruktorów 

Kryterium obowiązkowe: 

 

posiadanie niezbędnych uprawnień i doświadczenia 

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) 

5. Dysponuję potencjałem osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia.  

6. Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia. 

 

 

Składając ofertę oświadczam również, że: 
1. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo: 

− udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

− handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
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−  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie, 

− finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

− powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

− przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

− o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wobec podmiotu który reprezentuję nie orzeczono prawomocnie zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne, 

3. Wobec urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta nie dokonano prawomocnego skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.). 

1. Nie jestem Wykonawcą:  

a) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej, chyba że wykonawca przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

d) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd 

przy przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, spełniając warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteriów oceny, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

e) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

f) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać 

lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 

ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą 

 

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 
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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. 

 

 

 

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

 

 

 

Miejscowość ...................................., dnia ....................................   

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 

lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

Załączniki: 

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); 

 wykaz doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wraz z załącznikami 

(załącznik nr 3a oraz 3b do zapytania ofertowego); 

 życiorysy zawodowe wskazanej kadry wg wzoru z załącznika 4 do zapytania ofertowego 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 5); 

 Oświadczenie  o niezaleganiu z tytułu podatków i w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne  (załącznik nr 6); 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ……………………………………….. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Wykonawca podaje cenę brutto za cały kurs lub 1 godz. świadczonej usługi. Cena obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.  
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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”. 
 


