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_________________________  

pieczęć nagłówkowa wykonawcy                                                   Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 5/2019 

 

FORMULARZ    OFERTY 
 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………….. 
 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………… 
 

Telefon ….…………….... Faks................................       E-mail  ………..…………… 
 

REGON ………………….               NIP     ……………………...…………… 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2019 na usługę polegającą na zapewnieniu uczestnictwa/ udziału 

i ukończeniu specjalistycznych kursów zawodowych dla 3 nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu  w ramach projektu nr RPO.09.02.02-16-0001/17 pn.: 

„Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół 

licealnych Miasta Opola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie 

warunki zawarte w  zapytaniu ofertowym  nr 5/2019.  

Oferta jest złożona przez:  

a) firmę*…………………………………………………………………………………….……….. 
(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  
a-1) w postępowaniu, 
a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
b) spółkę cywilną* składającej się z następujących wspólników: 
 - ............................................................................................................................................................ 
 - ............................................................................................................................................................ 
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki: 
                                                                                      b-1) w postępowaniu, 
                                                                                      b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
                                                                                                         (podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) 
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
 

c) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
…………………………………………………………..…………Wykonawca – lider konsorcjum, 
………………………………………………………………… Wykonawca - członek konsorcjum, 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 
                                                                                      c-1) w postępowaniu, 
                                                                                      c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
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                                                                                                          (podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty. 

 Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone                  

w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 
 Zgodnie z art. 141 Prawa Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia                  

od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna. 
 

*niepotrzebne skreślić  

 

1. Warunki płatności - zgodnie z § 4 wzoru umowy.  
2. Termin realizacji:  
     Od dnia podpisania umowy (rozpoczęcie  kursów zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym nr 5/2019 

dla każdej  części od 1 do 3) 

Dokładne terminy zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 
3. Oświadczamy, że podana w niniejszej Ofercie cena brutto zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie 

Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 
4. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym nr 5/2019 i wszelkich do niego 

załącznikach (wzorze umowy i innych załącznikach). 
5. Oświadczamy, że dysponujemy pracownikami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. 
6.  Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7.   Zobowiązujemy się do podpisania odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

uczestników projektu, zgodnej z przepisami UE oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji ww. projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (załącznik nr 5). 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania. 

9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

opisane w zapytaniu ofertowym nr 5/2019. 

10. Akceptujemy warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności określone przez Zamawiającego 

we wzorze Umowy do odpowiedniej części zamówienia. 

11. Jako Wykonawca, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na 

podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 i art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Treść wskazanych przepisów 

jest nam  znana.. 

12. Jako Wykonawca, oświadczamy, ze jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej co umożliwia realizację 

zamówienia i spełniam warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu ofertowym nr 5/2019. 

13. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegamy z opłaceniem podatku do właściwego Urzędu 

Skarbowego. 

14. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych  danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru 

oferty i ogłoszenia wyników zgodnie z przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, w tym w 

szczególności Rozporządzenia  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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
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15. Jako Wykonawca oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:  
 

 

Część 1 Przeprowadzenie usługi kurs  stolarski – podstawowy  

 

 
za cenę brutto (dla 1 nauczyciela): 
 

…………………………….……………………………….. zł 
 

Liczba godzin zgodnie z programem kurs:  

……………… 

Miejscowość i kod pocztowy, w której będzie się odbywać kurs:  

……………… 

Odległość od Opola do miejsca prowadzenia zajęć –  

Liczba kilometrów: 
 

……………… 

 

 

Część 2 Przeprowadzenie usługi kurs toczenia w drewnie K02 i K06   

 

 

za cenę brutto (dla 1 nauczyciela): 
 

…………………………….……………………………….. zł 

 

 
Liczba godzin zgodnie z programem kurs:  

……………… 

Miejscowość i kod pocztowy, w której będzie  się odbywać kurs:  

……………… 

Odległość od Opola do miejsca prowadzenia zajęć –  

Liczba kilometrów: 
 

……………… 

 

 

Część 3 Przeprowadzenie usługi  kurs w  zakresie technologii tynków gipsowych 

 

 
za cenę brutto (dla 1 nauczyciela): 
 

…………………………….……………………………….. zł 

 

Liczba godzin zgodnie z programem kurs:  

……………… 

Miejscowość i kod pocztowy, w której będzie się odbywać kurs:  

……………… 

Odległość od Opola do miejsca prowadzenia zajęć –  

Liczba kilometrów: 
 

……………… 
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16. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w pkt. III zapytania ofertowego nr 5/2019.   

 
 

Załącznikami do oferty są: 
1. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika. 
2. Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum. 
3. Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenie szkoleń, kursów.  
4. Program/programy kursu/kursów zawodowego/zawodowych realizowany/realizowanych w ramach  

zapytania ofertowego nr  5/2019. 

5. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO (załącznik nr 6). 

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań osobowych i 

kapitałowych (załącznik nr 2). 

7. Kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. 

  

 
Informacja dla wykonawcy:  

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………                              ...………………………………………………………… 
                         (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 

 

 


