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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

............................................................................................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy, dane osoby do kontaktu z Zamawiającym w tym numer telefonu oraz 

adres e-mail) 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: 

Usługi szkoleniowe  
 
składamy ofertę w części/ach następującej treści: 
 
Łącznie wartość brutto dla części 1………………………………………… zł. 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części 2 ………………………………………… zł.  
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części 3 ………………………………………… zł. 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części 4 ………………………………………… zł. 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części 5 ……………………………………… zł. 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
 
Oświadczam, że: 
1. powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją 

przedmiotu zamówienia a w przypadku lub jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczną nieprowadząca 
działalności gospodarczej, podana cena jest wartością ostateczną, zawierającą wszystkie koszty 
Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez 
Zamawiającego związany z wypłatą wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
wypadkowe i emerytalne – jeśli dotyczy – oraz podatek dochodowy). 

2. zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i jego załącznikami i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 

3. szkolenia odbędą się w terminach ustalonych z Dyrekcją szkoły, w salach udostępnionych 
nieodpłatnie przez Zamawiającego oraz w salach Wykonawcy. 

4. akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy zgodnie z tym wzorem, 
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5. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  
i złożenia oferty, 

6. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 
określone w zaproszeniu do złożenia ofert, 

7. zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert  
i zapewniamy kadrę o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach co zostanie potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami na etapie podpisywania umowy.  

8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty, 
czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
 

....................................................... 
(Data i podpis osoby upoważnionej)  

 
  

                                                           
1 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu 
 
Składając ofertę na realizację usług szkoleniowych na potrzeby projektu „Twoja przyszłość z 
Tischnerówką” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oświadczamy, że: 
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
d) wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych przy 
realizacji projektu pn. „Twoja przyszłość z Tischnerówką”; 
e) wyrażamy zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno 
Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Twoja 
przyszłość z Tischnerówką”; 
f) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
……………………      ……….…………………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość i data Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 
 
 

 

 

 

                    


