Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy kursu animator czasu wolnego

-----------------------------------------------(miejscowość i data)
___________________________________________________
(nazwa wykonawcy)
__________________________________________________
(adres wykonawcy)
___________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu animator czasu wolnego,
Zespołu
Szkół
kończącego
się
Zaświadczeniem/Certyfikatem,
dla
20
uczniów/uczennic
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie – biorących udział w projekcie „Profesjonalne
Jaworzno” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – Działanie 9.2 POKL,
oświadczamy, że:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Kurs animator czasu wolnego
CENA NETTO
WARTOŚĆ VAT
ŁĄCZNIE
za 1 uczennicę/ucznia

(łącznie cena brutto słownie:
.....................................................................................................................................)
(cena za 1 uczennicę/ucznia słownie:
.................................................................................................................................)
zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

W cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CENA BRUTTO

2. Oświadczamy, że:


załączony do warunków zamówienia wzór umowy - załącznik nr 2, jest przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,



zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego
postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje
niezbędne do przygotowania oferty,



zobowiązujemy się do przeprowadzenia kursu animator
Zaświadczeniem/Certyfikatem, dla 20 uczniów i uczennic,



posiadamy uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia tj. udokumentowany Kurs Pedagogiczny,



posiadamy rejestrację prowadzonego ośrodka w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez
Urząd Miasta, w którym ośrodek funkcjonuje,



wydamy zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu,



posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym
oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym,



akceptujemy warunek, że za wykonaną usługę otrzymamy zapłatę w terminie do 14 dni od daty
przedłożenia rachunku, pod warunkiem, że Zamawiający posiada środki na koncie projektu.

czasu

wolnego,

kończącego

się

Integralną część oferty stanowią:
1. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym
zapytaniem ofertowym oraz dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym – załącznik nr 3.
2. Oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 4.
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy
Urząd ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oferenta.
4. Zaświadczenie ukończenia Kursu Pedagogicznego.
5. Zestawienie wykonanych zleceń na przeprowadzenie szkoleń zawodowych (lub szkoleń własnych)
z zakresu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.

_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby
upoważnionej
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