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Załącznik 1 
………………………………… 

Miejscowość, data 
Formularz oferty 

Wykonawca : ……………………………………………………….................................................................................. 

adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

 (dane Wykonawcy) 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest przeprowadzenie Szkoleń zawodowych 
w ramach projektu pt.„Wejdź na rynek pracy z POWERem” przedstawiam ofertę na realizację następujących 
szkoleń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta cenowa za przeprowadzenie wszystkich szkoleń, w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu dla 72 
Uczestników projektu .„Wejdź na rynek pracy z POWERem” kształtuje się następująco: 
 

Cena brutto*…....................................................................................................................................................... 

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz składki na ubezpieczenie społecznie 
i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. 
płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego). 

Cena brutto za przeszkolenie 1 osoby 

Szkolenie Sprzedawca w centrach sprzedaży telefonicznej/ internetowej- telemarketer 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkolenia/Opis 

Szkolenie zawodowe: Sprzedawca w centrach sprzedaży telefonicznej/ internetowej- 

telemarketer 

Miejsce szkolenia:  województwo śląskie 

Liczba uczestników szkolenia: 24 osoby 

Szkolenie zawodowe :  Specjalista ds. sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych 
Miejsce szkolenia: województwo śląskie 
Liczba uczestników szkolenia:  24 osoby 

Szkolenie zawodowe :  Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 
Miejsce szkolenia: województwo śląskie 
Liczba uczestników szkolenia: 24 osoby 
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Szkolenie Specjalista ds. sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Szkolenie Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 

a) Nie jestem powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

b) Nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec ZUS oraz nie zalegam 
z opłacaniem podatków. 

c) W stosunku do prowadzonej przeze mnie działalności nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości ani 
nie wszczęto postępowania upadłościowego. 

d) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu. 
e) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. 
 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 

w Załączniku  1, 2, 3 oraz przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą. 

…………………………………………. 
(czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 


