Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

data:

Oznaczenie sprawy: ……..

Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o.
Katowice 40 – 048, ul. Kościuszki
Koś
30.
OFERTA
Nazwa i siedziba oferenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
OFERTA
Odpowiadającc na zaproszenie do złożenia
zło
oferty na przeprowadzenie kursu
księgowości dla
10 uczennic/uczniów
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Jaworznie - biorących udział
w projekcie „Profesjonalne Jaworzno”,
Jaworzno”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – działanie 9.2 PO
KL, zgodnie z wymaganiami określonymi
okre
w Zapytaniu ofertowym
rtowym i wzorze umowy,
oświadczamy, iż:
/emy realizację usługi będącej
b
cej przedmiotem zamówienia, zgodnie
1. oferuję/emy
z wymogami opisanymi w Zapytaniu ofertowym za cenę
cen
brutto:
………….………………… PLN brutto (słownie: ………………………………………
PLN brutto) na jednego uczestnika kursu;
2. w cenie mojej / naszej oferty zostały uwzględnione
uwzgl dnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia;
3. zobowiązuję/emy się do przeprowadzenia kursu zawodowego księgowości dla
uczniów (w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na jednego uczestnika) w terminie
wskazanym w Zapytaniu ofertowym;
4. posiadam/y niezbędną
ą wiedzę
wiedz i doświadczenie
wiadczenie w zakresie objętym
obj
niniejszą
ofertą oraz dysponuję/y
/y potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
5. akceptuję/emy
/emy warunek, iż
i zapłata za wykonane zamówienie
ówienie nastąpi
nast
w terminie
do 30 dni od daty przedłożenia
przedło enia faktury/rachunku, pod warunkiem posiadania
środków
rodków na koncie projektu przez Zamawiającego.
Zamawiaj
6. Zapoznałem/am (się/zapoznali
ę/zapoznaliśmy się) z treścią Zapytania ofertowego i nie
wnoszę/imy do niej zastrzeżeń
zastrze
oraz przyjmuję/emy warunki w niej zawarte;
7. w przypadku przyznania mi/nam zamówienia, zobowiązuję/emy
zobowi
/emy się
si do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
Zamawiaj

Projekt współfinansowany ze środków
rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia oferenta

Uważam się za związanego
zanego niniejszą
niniejsz ofertą przez 30 dni.

.........................................................................
data i podpis Wykonawcy

musz być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
* jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą

Projekt współfinansowany ze środków
rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

