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Załącznik nr 1 
  

 ............................................. 
 (miejscowość, data) 

Dane Wykonawcy: 
 
 
 
 
 

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTYY  
 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 11.10.2019 r. przedstawiam ofertę na zakup usługi szkoleniowej dla 
nauczycieli z projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i uznajemy się za 
związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
2. Płatność zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury 
VAT/rachunku.  
3. Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2020 r. 
4. Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie 12 szkoleń doskonalących dla nauczycieli z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w celu podniesienia ich kompetencji i umiejętności  
w prowadzeniu procesu dydaktycznego. W okresie październik 2019 – grudzień 2020 ma zostać zrealizowanych 96 
godzin szkoleniowych (w zależności od potrzeb szkolenia teoretyczne i praktyczne) z następujących obszarów 
tematycznych: 

a) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (24 godz.); 
b) praca metodą eksperymentu (24 godz.); 
c) wykorzystanie e-podręczników (16 godz.); 
d) Kurs Trening Umiejętności Społecznych (32 godz.). 

 
Cena powinna obejmować: 

- 96 godzin szkoleniowych realizowanych w siedzibie Zamawiającego; 
- Certyfikaty z ukończonych szkoleń; 
- Opłatę za egzamin z Kursu Trening Umiejętności Społecznych; 
- Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i w formie elektronicznej; 
- niezbędne pomoce do prowadzenia szkoleń (poza sprzętem audiowizualnym i salą do prowadzenia szkolenia, 
który zapewni szkoła). 

 
5. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia oferuję wykonanie zamówienia na następujących 
warunkach: 

1) Cena ogólna oferty: 
a) oferuję całkowitą cenę netto oferty …………………………………………………... 
Słownie…………………………………………………………………………… 
 

Usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, ponieważ ma charakter 
usługi kształcenia zawodowego/ przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w całości, 
zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 
poz. 2174 z późn. zm.)  
 

2) Oświadczam, iż: 
a) posiadam uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  

ich posiadania, 
b) posiadam doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, 
c) dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia, 
d) znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezbędnej do realizacji zamówienia.  
e) zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz że zdobyłem/am 

konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  
 



Pr oj e  
 
 

 
 

6. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu oraz zawiera wszelkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, podatki i inne należności. 

7. Jestem związany ofertą przez okres 7 dni licząc od terminu składania ofert. 
8. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze oferty jako najkorzystniejszej skontaktuję się z Zamawiającym 

w celu podpisania umowy oraz dostarczę dokumenty wymagane w zapytaniu. 
9. Oferta została złożona na …… kolejnych stronach ponumerowanych od ….. do ……. 
10. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ..................................................................................................... 
2) ..................................................................................................... 

 
 
 

………………………………………..…………... 
Podpis(y) osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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