FORMULARZ OFERTY
na przeprowadzenie usługi:
szkolenia zawodowego – kosmetyczka wraz z egzaminem zewnętrznym
w ramach projektu „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
tel.: ………………………………………………………….. e-mail: …………………………………………………………………………….
REGON*: …………………………………………………. NIP/PESEL*: ……………………………………………………………………..
W nawiązaniu do postępowania ofertowego z dnia 18 listopada 2021 r. dotyczącego wykonania usług
związanych z realizacją szkolenia zawodowego – kosmetyczka wraz z egzaminem zewnętrznym dla
maksymalnie 14 Uczestników/czek Projektu (UP):
Oferuję/my realizację usług szkoleniowych z zakresu wskazanym w zapytaniu ofertowym tj.
przeprowadzenie szkolenia zawodowego – kosmetyczka wraz z egzaminem zewnętrznym dla
maksymalnie 14 Uczestników/czek Projektu (UP) w cenie:
…………….……………………………………….zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto).
Wskazana wyżej cena jest ceną brutto i dotyczy realizacji całości przedmiotowej usługi świadczonej
zgodnie z treścią zapytania. W ww. kwocie znajduje się:
Przedmiot zamówienia

Ilość osób

Cena brutto za 1 osobę

Łączna max. kwota brutto
2x3

1

2

3

4

przeprowadzenie szkolenia
zawodowego - kosmetyczka

max. 14

przeprowadzenie egzaminu wraz z
wydaniem certyfikatu

max. 14

Razem max. kwota brutto
Dla powyższego szkolenia zapewnię certyfikację pod nazwą:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam/y, że posiadam/y wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z warunkami udziału
w postępowaniu określonymi w pkt. V.1. z dnia 18 listopada 2021 r.
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Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam/y, że kwoty wymienione w ofercie Wykonawcy obejmują wszelkie koszty Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, którego dotyczy Zapytanie.
3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, akceptując
wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty.
4. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności:
⎯ 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Do oferty załączam potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej
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