
 

 

 

 

     

 

 

 

  
Załącznik Nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 02 lipca 2013 roku 

 
      

Formularz ofertowy 
 

1. Informacje dotyczące Zleceniobiorcy: 

 
Nazwa/Imię i nazwisko Zleceniobiorcy: ........................................................................................................................................ 
 
Adres: ........................................................................................................................................................................................... 
 

NIP: ..................................................................................... REGON: ......................................................................................... 
 
Tel./faks.: ............................................................................... e-mail: ............................................................................................ 
 
Strona internetowa: ...................................................................................................................................................................... 
 
 

2. Koszt świadczenia usługi przygotowania i przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla 80 Uczestników 
projektu pn.: „Stawiam na siebie!” w łącznym wymiarze 138 godzin zegarowych: 
 

Łączna cena realizacji całego przedmiotu zlecenia*:  .............................................................. zł brutto 

(słownie kwota brutto: ...................................................................................................................................), na którą składa się: 

 cena w przeliczeniu na 1 godzinę zegarową  spotkania grupowego:  .................................. zł brutto 

A* = cena w przeliczeniu na 1 godzinę zegarową  spotkania grupowego x 2 godziny x 5 grup = ……………….. zł brutto; 

 cena w przeliczeniu na 1 godzinę zegarową  zajęć grupowych: .............................................zł brutto 

B* = cena w przeliczeniu na 1 godzinę zegarową  zajęć grupowych x 8 grup = …………... zł brutto; 

 cena w przeliczeniu na 1,5 godziny zegarowej  spotkania indywidualnego: ......................... zł brutto 

C* = cena w przeliczeniu na 1,5 godziny zegarowej  spotkania indywidualnego x 80 osób = …………….  zł brutto.      

 Łączna cena realizacji przedmiotu zlecenia = A + B + C 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z wymaganiami Zleceniodawcy dotyczącymi przedmiotu zlecenia, akceptuję  
je i spełniam w pełnym zakresie, a wskazana przeze mnie w pkt. 2 kwota obejmuje kompleksową realizację zlecenia. 

 
4. Dokumenty składam na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 
5. Na dokumenty składają się: 

 

a) Formularz ofertowy 
b) Wykaz usług podobnych wraz z referencjami 
c) Oświadczenie o posiadanym wykształceniu i licencji 
d) CV osoby prowadzącej zajęcia/spotkania 
e) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą 
f) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania usług będących przedmiotem zlecenia (skreślić jeżeli nie dotyczy) 
g) Oświadczenie osoby fizycznej (skreślić jeżeli nie dotyczy) 
h) Pełnomocnictwo (skreślić jeżeli nie dotyczy) 

 
 
 
        ……………………………...                               ………………………………..                                     ………………………………….. 
               (miejscowość)                                                            (data)          (podpis Zleceniobiorcy) 
 
                    
 

Projekt pn.: „Stawiam na siebie!”   
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 


