Niepełnosprawni do pracy
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/UDA.POKL.07.04.00-32-004/13-00

(pieczęć wykonawcy)

Zamawiający:
Stowarzyszenie „Aktywność bez barier”
ul. Targowa 3, 74-100 Gryfino
Biuro Projektu:
ul. Gronowa 25, 71-085 Szczecin
KRS nr: 0000229048, NIP: 8522445573

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiedź na Zapytanie ofertowe przeprowadzenia szkoleń zawodowych dotyczących realizacji projektu
„Niepełnosprawni do pracy!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełna nazwa wykonawcy:
Adres i siedziba
wykonawcy, numer
telefonu oraz nr NIP
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń zawodowych dotyczących
realizacji projektu „Niepełnosprawni do pracy!” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Szczegółowy zakres usług dotyczący przedmiotu zamówienia:
1. Moduł 1: szkolenie zawodowe – kucharz małej gastronomii – z elementami
przygotowania posiłków Fast food – 90 godz. Forma: wykłady, ćwiczenia
2. Moduł 2: kurs krawiecki – zdobycie zawodu szwacz/krojczy – 90 godz. Forma:
wykłady, ćwiczenia
3. Moduł 3: opiekun osoby starszej – 90 godz. Forma: wykłady, ćwiczenia

Termin realizacji
przedmiotu zamówienia

Kwiecień - Maj 2014r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

1. Moduł 1 –
Cena brutto:
(z dokładnością do dwóch
…………PLN brutto * 90 godz. * 1 osoba = …………….....PLN brutto
miejsc po przecinku)
2. Moduł 2 –
…………PLN brutto * 90 godz. * 1 osoba = …………….....PLN brutto
3. Moduł 3 –
…………PLN brutto * 90 godz. * 1 osoba = …………….....PLN brutto

Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w nim zawarte.
2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia.
5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Rozumiemy, że w ramach Wniosku o dofinansowanie Projektu, Zamawiający ma sztywno skalkulowane
kwoty na sfinansowanie danych pozycji dotyczących poszczególnych usług. W związku z tym, wyrażamy
zgodę na przesunięcia cen za realizację poszczególnych usług w ramach ogólnej ceny oferty, tj. bez
zmiany łącznej ceny oferty.
8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

……………………..
Miejscowosc i data

……………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

