Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Nr postępowania: 5/SRT/2021 z dnia 12.04.2021
FORMULARZ

OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Adres:
NIP:.
nr. tel.:

adres e-mail:

Osoba do kontaktu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest:
przeprowadzenia szkolenia podnoszącego poziom kształcenia zdalnego, z wykorzystaniem
materiałów lub szkoleń lub podręczników lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER,
PO KL, a także z wykorzystaniem platform
(platforma dual, neetaktywizacja)

składam niniejszą ofertę:
Całkowita kwota brutto
za 1 godzinę szkolenia

Łączna liczba
godzin

a

b

c

1.

……..……… zł

48

L.p.

Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania
przedmiotu zamówienia
(kolumna b x c)
d
………………zł

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

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem
zamówienia i oszacowana została z uwzględnieniem wszystkich warunków określonych w
Zapytaniu Ofertowym.

Podpisując niniejszą Ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
1. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Termin płatności – 30 dni od daty doręczenia faktury/ rachunku do Zamawiającego
złożonej po przedłożeniu Zamawiającemu sprawozdania i podpisania protokołu odbioru
usługi
4. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego
należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w
protokole wyboru).
6. Oświadczam, że 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.*
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).
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w Ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.
W załączeniu:
1. Oświadczenie o braku powiązań
2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Pełnomocnictwo*

Miejscowość/Data

(* Niepotrzebne skreślić)

….....................................................................
Podpis osoby upoważnionej do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy**

