Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
Nazwa i adres siedziby Wykonawcy, NIP, numer telefonu, faxu, adres e-mail
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 16,
05-300 Mińsk Mazowiecki
Odpowiadając na ogłoszenie nr sprawy: EFS.252.2.2020 organizacja usług szkoleniowych dla
uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś
priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem, zgodnie
z wymogami SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i jego załącznikach.

Nr
części

Nazwa kursu

Koszt organizacji brutto
dla 1 osoby

Liczba
osób

1

2

3

4

Całkowita wartość
brutto zamówienia
(kolumna nr 3
x kolumna nr 4)
5

słownie

1

słownie

słownie

1

Kurs kadry i płace

2

Kurs grafiki
komputerowej

słownie

1

3

Kurs opiekun osoby
niepełnosprawnej
i osoby starszej

słownie

1

4

Kurs na wózki jezdniowe
podnośnikowe z
mechanicznym napędem

2
słownie

słownie
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podnoszenia z
wysięgnikiem oraz wózki
jezdniowe podnośnikowe
z mechanicznym
napędem podnoszenia z
osobą obsługującą
podnoszoną wraz z
ładunkiem i egzaminem
UDT

5

Kurs opiekunki dziecięcej
w żłobku do 3 lat

słownie

1

słownie

6

Kurs baristy

słownie

2

słownie

7

Kurs samodzielnego
księgowego

słownie

1

słownie

8

Kurs animatora czasu
wolnego

słownie

2

słownie

9

Kurs AUTOCAD

słownie

1

słownie

10

Kurs grommerski

słownie

1

słownie

11

Kurs barmański

słownie

2

słownie
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12

Kurs operatora koparkoładowarki kl. III

słownie

1

słownie

13

Kurs wizaż

słownie

2

słownie

14

Kurs stylizacji paznokci

słownie

2

słownie

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
istotnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany a także zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Został/nie został* ustanowiony pełnomocnik Wykonawcy do:
a. Reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w osobie………………………………………………………………………………………
b. Reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w osobie:……………………………………..
W załączeniu przedkładam/przedkładamy pełnomocnictwo.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ..................................................................
(2) ..................................................................
(3) ..................................................................
(4) ..................................................................
(5) …………………………………………..
(6) …………………………………………..
(7) ………………………………………….
(8) ………………………………………….
(9) ………………………………………….
(10) ………………………………………….
Łączna ilość stron oferty (wraz z załącznikami) wynosi…………………………..
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Niniejszym informuje/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U.2019.1010, t.j. z dnia 2019.05.30):
1)………………………………………………………………….……………………………..
2)……………………………………………………..…………….……………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
.....................................................................................................................................................
numer telefonu:.................................................nr faksu………………………………………..
e-mail:.........................................................................................................................................

………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………...
Podpis/y osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu

* nie potrzebne skreślić
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