
Załącznik  Nr  1

..............................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

F O R M U L A R Z      O F E R T Y

na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu
„Przekraczamy granice. Push the limits”

Ja/My, niżej podpisany/podpisani: ............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

....................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

....................................................................................................................................................

zarejestrowany adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

adres do korespondencji Wykonawcy

....................................................................................................................................................

( NIP i REGON )

....................................................................................................................................................

(numer telefonu / numer faxu)

....................................................................................................................................................

(adres poczty elektronicznej)



1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

Liczba godzin
dydaktycznych

szkolenia

Cena brutto za całość
szkolenia dla jednej

osoby

Cena brutto za
osobogodzinę szkolenia
(kolumna 3/kolumna 2 )

1 2 3

2. Gwarantuję/gwarantujemy,  że  przedmiot  zamówienia  wykonam/wykonamy  w  terminach
określonych w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

3. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do jego 
treści żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam/oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert.

5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia o wyborze mojej/naszej oferty.

Data ……………………….                                            ..……………………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy



Załącznik nr 2

…………………………………………….

pieczęć Wykonawcy 

Wykaz wykonanych usług 

składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy wymagane zamówieniem doświadczenie nabyte 
podczas realizacji następujących usług:

 

Lp.

Szczegółowy opis 

(daty realizacji szkoleń, tematyka
szkoleń, ilość uczestników, liczba godzin

dydaktycznych) 

Zamawiający/Zlecający 

(pełna nazwa, adres, telefon)

1

2

3

4

itd

Data ……………………….

……………………………………

     pieczęć i podpis Wykonawcy

UWAGA!

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  weryfikacji  przed  zawarciem  umowy  z  Wykonawcą
dokumentów  potwierdzających  należyte wykonanie ww. usług przez Wykonawcę, np. referencji, kopii
umów lub faktur.



                                                                  Załącznik nr  3    

                                                                            

…….........................................                                                                …….........................................

     (pieczęć firmy)                                                                         (miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:……………………………………………....................................................

Oświadczam/oświadczamy, że: 

I.  Firma, którą reprezentuję/reprezentujemy, spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące 
w szczególności:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowana odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

II.  Nie podlegam/podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

...................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr

08/LIMITS/2016 w ramach projektu „Push the limits. Przekraczamy granice”
Oświadczam/y, że:
Wykonawca nie jest 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.   

Miejscowość ..........................., dnia .............................

.............................................................
Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik 5

PROPOZYCJA PROGRAMU-HARMONOGRAMU SZKOLENIA

Data

Liczba godzin
dydaktycznych

szkolenia

Przedziały
godzinowe
szkolenia
(od...do…)

Tematy zajęć oraz treści w zakresie
poszczególnych zajęć edukacyjnych szkolenia.

część 
teoret.

część
prakt.

……………………………………

     podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik nr 2

…………………………………………….

pieczęć Wykonawcy 

Wykaz personelu 

- trener, który przeprowadzi szkolenie

Oświadczam/oświadczamy, że trener wyznaczony do przeprowadzenia szkolenia legitymuje się 
następującym doświadczeniem:

Imię i nazwisko trenera

Doświadczenie
zawodowe -  jako
Pełnomocnik lub

Audytor ISO 9001, ISO
14001 lub OHSAS 18001

(należy podać liczbę
pełnych miesięcy) 

Liczba godzin
szkoleniowych

przeprowadzonych z
zakresu ISO 9001, ISO

14001 lub OHSAS 18001

(należy podać liczbę
godzin)

Doświadczenie trenera zweryfikowane zostanie w oparciu o dane zawarte powyżej w wykazie.
Nie jest możliwe uzupełnianie/zmienianie danych zawartych w niniejszym załączniku po terminie
otwarcia ofert.

Data ……………………….

……………………………………

     pieczęć i podpis Wykonawcy

UWAGA!

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  weryfikacji  przed  zawarciem  umowy  z  Wykonawcą
dokumentów potwierdzających wykonanie szkoleń przez trenera, w szczególności referencji.
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