Oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./Sz./1-6/2021
Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres )
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
NIP:…………………………………………………………………………………………………………………..............
tel., fax, adres e-mail:
..........................................................................................................................................

Przystępując do postępowania ofertowego na realizację usług szkoleniowych w ramach
podnoszenia świadomości i kompetencji kadry administracyjnej, zarządzającej oraz
dydaktycznej Uczelni projektu pn. „Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Europejską Uczelnię
Społeczno-Techniczną im. Sługi Bożego Roberta Schumana współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe
programy szkół wyższych
oferujemy realizacja zamówienia za łączną cenę:

…………………………………………………………………………………………………………………………….. złotych brutto
Słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT)
Powyższa cena stanowi sumę wartości poszczególnych etapów realizacji zamówienia Zgodnie
z wypełnionym poniżej kosztorysem ofertowym

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Regionalnego Projektu p.t. „Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu dostępna dla osób z
niepełnosprawnościami” nr umowy POWR.03.05.00-00-A070/20-00 z dnia 30.11.2020r.

Kosztorys ofertowy
Zadanie
1

Opis pozycji kosztorysowej
2
Nazwa usługi: Szkolenie dla kadry
Zad. 1 administracyjnej i zarządzającej oraz
kadry dydaktycznej w zakresie
obsługi studentów z
niepełnosprawnością. Komunikacja i
Savoir-vivre wobec osób z
niepełnosprawnością dla 15 osób
Nazwa usługi: Szkolenie dla kadry
Zad. 2 administracyjnej i zarządzającej oraz
kadry dydaktycznej w zakresie
obsługi studentów z
niepełnosprawnością. Wsparcie
psychologiczne wobec osób z
niepełnosprawnością dla 15 osób
Razem cena oferty zł brutto
(suma cen brutto poszczególnych zadań

Cena brutto pozycji kosztorysowej
3
……………..………………………………………..brutto
Słownie……………………………………………………
……………...……………………………………zł brutto

……………..………………………………………..brutto
Słownie……………………………………………………
……………...……………………………………zł brutto
……………..………………………………………..brutto
Słownie……………………………………………………
……………...……………………………………zł brutto

1. Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
2. Akceptujemy dokonanie przez Zamawiającego zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego oryginału faktury/rachunku za każdą z
przewidzianych grup na konto:
Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr konta:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (art. 233
§ 1 KK) oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte w Ofercie są zgodne ze stanem
faktycznym.
4. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia, jeżeli przepisy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez
zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
7. Oferujemy realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia.
9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
10. Wszelka korenspodencja w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do osoby
upoważnionej do kontaktów:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Regionalnego Projektu p.t. „Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu dostępna dla osób z
niepełnosprawnościami” nr umowy POWR.03.05.00-00-A070/20-00 z dnia 30.11.2020r.

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………
tel. /fax ……………………………………………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………………………………….
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
b. Wykaz usług związanych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem składania ofert,- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz dowody określające czy
te usługi zostały wykonane należycie;
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy z Zamawiającym;
d. Harmonogram / merytoryczny program poszczególnych etapów, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zapytaniu ofertowym;
e. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej;
f. Inne (wskazać jakie)…………………………………………………………….
………………………………………………..
podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy

…………………………………………………………. dnia, …………..………..

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Regionalnego Projektu p.t. „Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu dostępna dla osób z
niepełnosprawnościami” nr umowy POWR.03.05.00-00-A070/20-00 z dnia 30.11.2020r.

