
 

 

Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku– Formularz ofertowy 
 
 
 
 

miejscowość, data 
 
 
 

pieczęć firmowa 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Ja, niżej podpisany  , działając w imieniu i na rzecz  
(dane Oferenta): 

 

Nazwa  

Adres siedziby  

Nr telefonu i faksu  

Adres e-mail  

Numer KRS/CEiDG  

Numer wpisu do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych 

 

Imię i nazwisko, nr telefonu i email osoby 
kontaktowej 

 

 
w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące realizacji usługi szkoleniowej na rzecz uczestników 

projektu, obejmujących: 

1. opracowanie materiałów i dokumentów szkoleniowych, 

2. organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego, 

3. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji szkoleniowej 

składam niniejszą ofertę: 

 
 
 

Lp Nazwa zadania 

Cena brutto za przeszkolenie 

jednego uczestnika 

1. 
Przeprowadzenie szkolenia pn.: „Specjalista ds. logistyki  
z obsługą komputera” 

 



 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych. 

4. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie 
 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że usługi zaoferowane przeze mnie w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, spełniają wszystkie 
wymagania jakie zostały w nim określone. 

6. Oświadczam, że zaoferowana przeze mnie cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający      
 z tytułu realizacji zamówienia w odniesieniu do przeszkolenia i certyfikacji 1 uczestnika projektu. 

 
Do niniejszego formularza zostały załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące 
dokumenty: 

 
1. Oświadczenie o braku powiązań 

2. Wykaz doświadczenia trenerów 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia 
szkoleń w ramach wskazanych w ofercie Zadań, nadane w drodze akredytacji przez odpowiednie Jednostki 
Certyfikujące. 

5. Inne - 
 
 
 
 
 

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 
Oferenta 


