(„część ofertowa”)
OFERTA

……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Proponowana cena brutto przeprowadzenia całości usługi, tj. egzaminu dla 2 grup
szkoleniowych (19 osób):
…………………….. zł (słownie: …………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… złotych),
Proponowana cena brutto egzaminu dla jednej osoby:
…………… zł (słownie: …………………….………………………………………………… złotych).
Dla zajęć opiekun osób starszych zapewnię certyfikację pod nazwą1: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przez cenę mojej oferty rozumie się
„Proponowaną cenę brutto przeprowadzenia całości usługi”;
b) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,
w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
c) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte.
d) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
e) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi.
f) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
g) 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).
h) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
i) Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych
programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
j) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.
Miejscowość i data …………………
Podpis i pieczęcie Oferenta

Wskazany egzamin zewnętrzny prowadzący do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu
potwierdzającego nabycie
kwalifikacji/kompetencji musi być zgodny z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za
kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020.
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Załącznik numer 12

Lp.

Nazwa usługi
certyfikującej, jej opis

Podmiot, dla którego
usługę zrealizowano i okres
realizacji usługi

Liczba osób, dla których
przeprowadzono certyfikację
w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
tym okresie3
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SUMA:

……………………………………………………..
podpis i pieczęć oferenta

2
3

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.
Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę certyfikacji zrealizowanych w wymaganym okresie.

Załącznik numer 24

Lp.

Nazwa usługi
certyfikującej, jej opis

Podmiot, dla którego
usługę zrealizowano i okres
realizacji usługi

Liczba osób dla których
przeprowadzono certyfikację
w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
tym okresie5
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8
SUMA:

……………………………………………………..
podpis i pieczęć oferenta

4
5

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.
Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę certyfikacji zrealizowanych w wymaganym okresie.

