
 

 
Projekt „Akademia Rozwoju” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z 

Gminą Legnickie Pole, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę 

Miejscowość ............................, dnia ............................... 2019 r. 

 

…………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu: Akademia Rozwoju” nr: 

RPDS.10.02.01-0067/18 w ramach Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zakup 5 miejsc na kursach dla nauczycieli/terapeutów Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie 

KOD CPV- 80500000-9 (Usługi szkoleniowe), 80510000-2 (Usługi szkolenia specjalistycznego) 

 

1.Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
 

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

......................................................................................... 
NIP: .................................................................................. 
REGON: ............................................................................ 
Numer rachunku bankowego: 
....................................................................................................................................................... 
 

DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDEN I/LUB KILKA KURSÓW 

 
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 
 
 
Część 1: Proszę wypełnić, jeśli oferent deklaruje złożenie oferty w ramach części  

Kurs 1 
Kwota brutto za całość 

kursu dla 1 uczestnika 

Liczba uczestników 

Logorytmika  1 

 
 



 

 
Projekt „Akademia Rozwoju” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z 

Gminą Legnickie Pole, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Część 2: Proszę wypełnić, jeśli oferent deklaruje złożenie oferty w ramach części 

Kurs 2 
Kwota brutto za całość 

kursu dla 1 uczestnika 

Liczba uczestników 

Arteterapia  1 

 

Część 3: Proszę wypełnić, jeśli oferent deklaruje złożenie oferty w ramach części 

Kurs 3 
Kwota brutto za całość 

kursu dla 1 uczestnika 

Liczba uczestników 

Integracja Funkcji 

Wykonawczych 
 

1 

 
 
Część 4: Proszę wypełnić, jeśli oferent deklaruje złożenie oferty w ramach części 

Kurs 4 
Kwota brutto za całość 

kursu dla 1 uczestnika 
Liczba uczestników 

Kwota łącznie brutto 

Growth Through Play 

System 

 
2 

 

 

 

1. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całego przedmiotu 
zamówienia w poszczególnych jego częściach, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i 
podatki. 

 

 

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

  (pieczęć i czytelny podpis osoby 

uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy)   
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Załącznik nr 2 do Zapytania o cenę                               Miejscowość…………………., data…………………2019r. 

OŚWIADCZENIE 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
NIP: .................................................................................. 
REGON: ............................................................................ 

 

Oświadczam, iż: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia.  

5. Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i/lub odpowiednie uprawnienia/licencję 

do prowadzenia szkolenia 

6. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie 

objętym przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę 

rozliczał/a się* na podstawie faktury [*niepotrzebne skreślić]. 

7. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem 

Zamawiającemu szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

które było następstwem okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność; 

8. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od 

podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty. 

9. Oświadczam, iż nie znajduję się w stanie likwidacji lub ogłoszenia upadłości 

10. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której 

upływa termin składania ofert. 

11. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na 

zasadach określonych w Zapytaniu o cenę. 

12. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania o cenę i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

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

(pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


