
 
 

Załącznik nr 1 
 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności  

na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów”  (nr 

wniosku RPDS.10.02.01-02-0052/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne 
 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
 

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

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

NIP: ........................................................................................................................................................... 
 

REGON: ................................................................................................................................................... 
 

Numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych…………………………………………. 

 
 

 

Zaproponowana przez 

Wykonawcę  
 

Imię i nazwisko Trenera/-ów, 

który/-rzy 

będzie/-ą realizować określone w 

zapytaniu szkolenia 

 

 

Przedmiot zamówienia 

jednostkowa cena 

brutto za realizację 

modułu 

szkoleniowego  

Proponowany 

termin realizacji 

szkolenia  

 

   

    

Zaproponowana cena brutto za     

realizację szkolenia w module     

 

Warsztat - Tematyczne kursy 

doszkalające: 

    

Zaproponowana cena brutto za     

realizację szkolenia w module    

 

Warsztaty - Teoria Inteligencji 

Wielorakich w praktyce 

    

Zaproponowana cena brutto za     

realizację szkolenia w module    

Warsztaty - Skuteczna współpraca 

w zespole: 

   

   

   

Zaproponowana cena brutto za     

realizację szkolenia w module  

 

Warsztaty - Jak uczyć z 

wykorzystaniem nowych 

technologii?: 

   

   

   

   



 
 

Zaproponowana cena brutto za     

.    

Warsztaty - Jak pobudzać i 

rozwijać kreatywność?:    

    

    

Zaproponowana cena brutto za     

 

Szkolenie z wykorzystania e-

podręczników, e-zasobów/e-

materiałów:.    

    

    

    

Zaproponowana cena brutto za     

.    

Warsztaty - Umiejętności 

wychowawcze:    

    

    

Zaproponowana cena brutto za     

 

Warsztat - Neurodydaktyka w 

praktyce szkolnej.    

    

    

    
 
 

 

Zaproponowany przez Wykonawcę termin płatności w dniach:………………………………………… 

 

Cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia: …………………………………………….. 

 

Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia: …………………………………………….. 

 

 

Uwaga:  

Jeśli usługa jest zwolniona z VAT to należy zwolnienie zastosować i wskazać podstawę prawną zwolnienia.  

 

Podstawa prawna zwolnienia z VAT: ………………………………………………………... 



 
 

 
 

 

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 znajduje się w sytuacji finansowej i 
ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie i po zakończeniu 
realizacji projektu. Przez działania ewaluacyjne rozumie się m.in. uczestnictwo w spotkaniach 
podsumowujących, wypełnianie raportów i sprawozdań dot. udzielonego wsparcia/ Uczestników 
Projektu.  
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:  
− załącznik nr 2 tj. Doświadczenie Wykonawcy     
− Załącznik nr 3 tj. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ;  
− jeśli dotyczy wypis z CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z 
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo.      
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na modyfikację programu szkolenia oraz materiałów 
szkoleniowych i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązuje się do ich korekty 

zgodnie z uwagami oraz sugestiami Zamawiającego. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku 
niedostosowania programu szkolenia lub materiałów szkoleniowych do wymogów Zamawiającego 

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą. 
5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
6. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie 
wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 
 
7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w 
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
8. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 
realizacji zamówienia. 
 
 

Miejscowość ............................, dnia .................................... 
 
 
 

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

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy 



 
 

 


