ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2021
…………………………………….
pieczątka firmowa Wykonawcy
................................, dnia ...................
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
ul. Juliusza Słowackiego 45/47
62-200 Gniezno

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................................
Adres…..................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Adres e-mail………………………………………………………………………
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/2021, którego przedmiotem zamówienia jest dostarczenie
pomocy dydaktycznych w postaci książek edukacyjnych (książki o uczeniu się i doradztwie
zawodowym) do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Zawodowy
Sukces – nowa jakość w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz
dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy realizowanego przez Zamawiającego na
podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0027/18-01.
Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z ww. zapytaniem
ofertowym:
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Ilość
Wartość
Wartość
(w szt)
netto
brutto
1.
Coaching kariery
1 szt
2.
Psychologia dla trenerów
1 szt
3.
Zawodoznawstwo
1 szt
4.
„Pewny start. O dorosłości. Co mogę
1 szt
robić? Karty informacyjne o miejscach
pracy
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5.
6.
7.

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju
społeczno-zawodowym?
Kompetencje personalne i społeczne w
obszarach zawodowych
Międzypokoleniowy transfer wiedzy a
wydłużanie
okresu
aktywności
zawodowej

1 szt
1 szt
1 szt

Razem cena oferty

za łączną cenę netto ............................... zł
(słownie złotych polskich:…………………...………………………………………..………………);
- podatek VAT.................%,
tj. brutto ............................................. zł
(słownie złotych polskich: ...…….….…………….…………………………………………….……).

Zobowiązania wykonawcy:
1. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni
od dnia podpisania umowy.
2. Oświadczam/y, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy 12 miesięcznej gwarancji,
licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru pomocy dydaktycznych.
3. Warunki płatności – płatność za dostarczone pomoce dydaktyczne nastąpi przelewem
w terminie do 14 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy
po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia i protokolarnym bez uwag odbiorze pomocy
dydaktycznych.
4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia, który jest integralną
częścią dokumentacji Zamawiającego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ustalonego terminu składania ofert.
6. Oświadczam/y, że w pełni akceptuje/my oraz spełniam/y wszystkie wymienione warunki
udziału w postępowaniu, w tym braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
7. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
8. Realizacja usług prowadzona będzie zgodnie z warunkami określonymi zapytania ofertowego.
9. Oświadczam/y, że cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty
wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie
Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie.).
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10. Oświadczam/y, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Wyrażam zgodę na wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne
dla jego należytego zrealizowania.
12. Oświadczam/y, że wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
13. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zwarte
w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.

.......................................................................
(miejscowość i data)
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