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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

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

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA:

….................................….………………………………………………………………………………………
(Nazwa wykonawcy)
….................................….………………………………………………………………………………………
(adres wykonawcy)
….................................….………………………………………………………………………………………
(adres do korespondencji)
….................................….………….
(województwo)
tel...................................., fax ........................................, e-mail …….…@....................................,

NIP .............................................................. , REGON   …..................................….…………….. ,  

   Odpowiadając  na  zapytanie  ofertowe,  którego  przedmiotem jest:  "Wykonanie  usługi  polegającej

na  zorganizowaniu  i  przeprowadzeniu  dwudniowego  wyjazdowego  treningu  kompetencji

wychowawczo  -  opiekuńczych",  oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie

ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

1. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zapytaniu,  czyli

5  -  6  sierpień  2017  r.  w………..........................................................................……..  (miasto)

w …………………………………………………………………… (adres  hotelu/restauracji).  Obiekt

znajduje  się  w  województwie  łódzkim,  posiada  udogodnienia  dla  osób  niepełnosprawnych,  gdyż

są one uczestnikami treningu. 

2 Oferujemy  całkowite  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  za  ceną  ofertową

brutto:......................................................................................zł(słownie.....................................................

...................................................................... )  w tym należny podatek  VAT (stawka  Vat.......%,  kwota

Vat.............zł, kwota netto ............................. zł).

3 Strony ustalają cenę za jednego uczestnika …................................zł brutto (słownie.......................)

Wynagrodzenie  za  realizację  przedmiotu umowy będzie  ustalone w oparciu o cenę za jednego

uczestnika  przemnożoną  przez  liczbę  uczestników  (dotyczy  uczestników  treningu).  Cena

przedstawiona w ofercie nie może ulec zmianie. 
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4 Cena  ofertowa  określona  w  ust.  2  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  całkowitym  wykonaniem

przedmiotu   zamówienia:  koszty  transportu  uczestników,  ubezpieczenia,  noclegu,  wyżywienia,

wynagrodzeń personelu, materiałów szkoleniowych, i inne niezbędne. 

5 Akceptujemy terminy płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

6 Oświadczamy,  że  wykonamy  przedmiot  zamówienia  zgodnie  ze  szczegółowym  opisem  przedmiotu

zamówienia.

7 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od upływu terminu

składania ofert.

8 Oświadczamy,  że  wzór  umowy  będący  załącznikiem  do  zapytania  ofertowego  został  przez  nas

zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy

na proponowanych warunkach, w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9 Oświadczamy,  że  dysponujemy  osobami  legitymującymi  się  odpowiednimi  uprawnieniami

i  doświadczeniem zawodowym niezbędnym do prawidłowej  realizacji  zamówienia  -  trening  zostanie

przeprowadzony  przez  psychologa  i  trenera  rodzinnego,  którzy  posiadają  doświadczenie

w przeprowadzeniu minimum 3 treningów lub szkoleń odpowiadających tematyce będącej przedmiotem

zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

...............................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...............................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy


