Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1

………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy
Inne dane Wykonawcy
adres e-mail: .....................................................
tel/fax …………………………………………..
NIP ……………………………………………....
REGON ……………………………………….....

Oferta
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi dydaktyczne
dla
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu w ramach Projektu „Nowe
kwalifikacje-większe możliwości” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2017
oferuję wykonanie powyższej usługi za cenę brutto brutto¹ wynoszącą:
Rodzaj usługi/część szkolenia

Proponowana cena
jednostkowa
brutto brutto
za 1 godzinę
szkoleniową

Ilość godzin

Ogółem koszt

1

2

3

4=2*3

Część I :
PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI- ZARYS
WIADOMOŚCI
Część II :
BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEO
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Część III :
GOSPODARKA ENERGETYCZNA ORAZ
ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA
PRAC
Część IV :
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
Część V :
BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY,
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,
RATOWANIE OSÓB POSZKODOWANYCH

16
40

26

24

24
Razem (koszt
całkowity)

------------

Słownie koszt całkowity usługi brutto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................................

1. Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego
o
nr 4/2017 i zapewniam:
a. należytą starannośd i terminowośd przy realizacji przedmiotu zamówienia,
b. gotowośd do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku
zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
c. gotowośd do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,
d. dyspozycyjnośd,
e. spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, w tym dotyczące świadczenia usług
dydaktycznych.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeo.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

4. Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………….

Do oferty załączam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i braku powiązao
Oświadczenia wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia
Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu odpowiedniego przygotowania zawodowego
Zaparafowany wzór umowy
Zaparafowane Zapytanie ofertowe nr 4

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej*
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik*.

.................................
(miejsce, data)

.......................................................
(podpis Wykonawcy lub
przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji)

¹ wraz z ewentualnymi składkami pracodawcy/Zamawiającego
*) niepotrzebne skreślid

