
Załącznik nr 1
Formularz oferty

    

Znak Sprawy: CKZiU.26.16.2018

                                                             Zamawiający:

                                 Centrum Kształcenia 
                                                                                                Zawodowego i Ustawicznego

                      Łapanów 32
          32-740 Łapanów

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych
gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy"

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie częściowe nr 1 - Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III
stopień
CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   zł brutto

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 12.06.2020 r.

    (Kurs zostanie zorganizowany w 2018, 2019, 2020r. Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałku
do  soboty  (za  wyjątkiem  dni  ustawo  wolnych  od  pracy)  w  godzinach  od  8.00  do  19.00.
Harmonogram zajęć  ustala  się  w  porozumieniu  z  Zamawiającym,  który  ma  prawo  do  podania
własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć)

2) akceptujemy warunki płatności;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ewentualnych

zmianach SIWZ  i udzielonych odpowiedziach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i wykonania

zamówienia.
5) akceptujemy  istotne  postanowienia  projektu  umowy  oraz  termin  realizacji  przedmiotu

zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,
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7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

               ………………………………………………………………………………………

                ………………………………………………………………………………………

tj. ………………………% ceny ofertowej

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Przedstawicielem  do  kontaktu przy realizacji umowy  ze strony  Wykonawcy  z   Zamawiającym

będzie:  ……………………………………tel. ……………e-mail ………………………
4. Oświadczamy,  że  do  przeprowadzenia  kursu  przewidziany  jest

Pan/Pani……………………………………  który  posiada  doświadczenie  w  przeprowadzaniu
……………(wskazać liczbę godzin szkoleniowych ) godzin szkolenia:

Imię i nazwisko instruktora liczba godzin przeprowadzonych usług 

szkoleniowych

dla jakiej firmy w jakim terminie

Zadanie częściowe nr 2 - Kurs spawacza elektrycznego TIG

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   zł brutto

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 12.06.2020 r.

    (Kurs zostanie zorganizowany w 2018, 2019, 2020r. Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałku
do  soboty  (za  wyjątkiem  dni  ustawo  wolnych  od  pracy).  Harmonogram  zajęć  ustala  się  w
porozumieniu  z  Zamawiającym,  który  ma  prawo  do  podania  własnych  przedziałów  czasowych
odbywania zajęć)

2) akceptujemy warunki płatności;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ewentualnych

zmianach SIWZ  i udzielonych odpowiedziach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i wykonania

zamówienia.
5) akceptujemy  istotne  postanowienia  projektu  umowy  oraz  termin  realizacji  przedmiotu

zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

tj. ………………………% ceny ofertowej

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Przedstawicielem  do  kontaktu przy realizacji umowy  ze strony  Wykonawcy  z   Zamawiającym
będzie:  ……………………………………tel. ……………e-mail ……………………
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4. Oświadczamy,  że  do  przeprowadzenia  kursu  przewidziany  jest
Pan/Pani……………………………………  który  posiada  doświadczenie  w  przeprowadzaniu
……………(wskazać liczbę godzin szkoleniowych ) godzin szkolenia

Imię i nazwisko instruktora liczba godzin przeprowadzonych usług 

szkoleniowych

dla jakiej firmy w jakim terminie

Zadanie częściowe nr 3 - Kurs spawacza elektrycznego MAG

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   zł brutto

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 12.06.2020 r.

    (Kurs zostanie zorganizowany w 2018, 2019, 2020r. Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałku
do  soboty  (za  wyjątkiem  dni  ustawo  wolnych  od  pracy).  Harmonogram  zajęć  ustala  się  w
porozumieniu  z  Zamawiającym,  który  ma  prawo  do  podania  własnych  przedziałów  czasowych
odbywania zajęć)

2) akceptujemy warunki płatności;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ewentualnych

zmianach SIWZ  i udzielonych odpowiedziach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i wykonania

zamówienia.
5) akceptujemy  istotne  postanowienia  projektu  umowy  oraz  termin  realizacji  przedmiotu

zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

tj. ………………………% ceny ofertowej

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Przedstawicielem  do  kontaktu przy realizacji umowy  ze strony  Wykonawcy  z   Zamawiającym
będzie:  ……………………………………tel. ……………e-mail …………………….

4. Oświadczamy,  że  do  przeprowadzenia  kursu  przewidziany  jest
Pan/Pani……………………………………  który  posiada  doświadczenie  w  przeprowadzaniu
……………(wskazać liczbę godzin szkoleniowych ) godzin szkolenia

Imię i nazwisko instruktora liczba godzin przeprowadzonych usług 

szkoleniowych

dla jakiej firmy w jakim terminie

Zadanie częściowe nr 4 - Kurs obsługa nakładki geodezyjnej MK POWER

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   zł brutto
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słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 12.06.2020 r.

    (Kurs zostanie zorganizowany w 2018, 2019, 2020r. Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałku
do  soboty  (za  wyjątkiem  dni  ustawo  wolnych  od  pracy)  w  godzinach  od  8.00  do  19.00.
Harmonogram zajęć  ustala  się  w  porozumieniu  z  Zamawiającym,  który  ma  prawo  do  podania
własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć)

2) akceptujemy warunki płatności;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ewentualnych

zmianach SIWZ  i udzielonych odpowiedziach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i wykonania

zamówienia.
5) akceptujemy  istotne  postanowienia  projektu  umowy  oraz  termin  realizacji  przedmiotu

zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

tj. ………………………% ceny ofertowej

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Przedstawicielem  do  kontaktu przy realizacji umowy  ze strony  Wykonawcy  z   Zamawiającym
będzie:  ……………………………………tel. ……………e-mail ………………………………

4. Oświadczamy,  że  do  przeprowadzenia  kursu  przewidziany  jest
Pan/Pani……………………………………  który  posiada  doświadczenie  w  przeprowadzaniu
……………(wskazać liczbę godzin szkoleniowych ) godzin szkolenia

Imię i nazwisko instruktora liczba godzin przeprowadzonych usług 

szkoleniowych

dla jakiej firmy w jakim terminie

Zadanie częściowe nr 5 -   Kurs prawa jazdy kategorii B

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   zł brutto

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 06.12.2019 r.

    (Kurs zostanie zorganizowany w 2018, 2019r. Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałku   do
soboty (za wyjątkiem dni ustawo wolnych od pracy). Harmonogram zajęć ustala się w porozumieniu
z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć)

2) akceptujemy warunki płatności;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ewentualnych

zmianach SIWZ  i udzielonych odpowiedziach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
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4) uzyskaliśmy  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i wykonania
zamówienia.

5) akceptujemy  istotne  postanowienia  projektu  umowy  oraz  termin  realizacji  przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

tj. ………………………% ceny ofertowej

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Przedstawicielem  do  kontaktu przy realizacji umowy  ze strony  Wykonawcy  z   Zamawiającym
będzie:  ……………………………………tel. ……………e-mail ………………………

4. Oświadczamy,  że  do  przeprowadzenia  kursu  przewidziany  jest
Pan/Pani……………………………………  który  posiada  doświadczenie  w  przeprowadzaniu
……………(wskazać liczbę godzin szkoleniowych ) godzin szkolenia

Imię i nazwisko instruktora liczba godzin przeprowadzonych usług 

szkoleniowych

dla jakiej firmy w jakim terminie

Zadanie  częściowe nr 6 -  Kurs obsługi  programu kosztorysowego Zuzia,  Metri  Cad,
Planista dla technika budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń
sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   zł brutto

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 12.06.2020 r.

    (Kurs zostanie zorganizowany w 2018, 2019, 2020r. Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałku
do  soboty  (za  wyjątkiem  dni  ustawo  wolnych  od  pracy)  w  godzinach  od  8.00  do  19.00.
Harmonogram zajęć  ustala  się  w  porozumieniu  z  Zamawiającym,  który  ma  prawo  do  podania
własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć)

2) akceptujemy warunki płatności;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ewentualnych

zmianach SIWZ  i udzielonych odpowiedziach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i wykonania

zamówienia.
5) akceptujemy  istotne  postanowienia  projektu  umowy  oraz  termin  realizacji  przedmiotu

zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

tj. ………………………% ceny ofertowej

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Przedstawicielem  do  kontaktu przy realizacji umowy  ze strony  Wykonawcy  z   Zamawiającym
będzie:  ……………………………………tel. ……………e-mail ………………………

4. Oświadczamy,  że  do  przeprowadzenia  kursu  przewidziany  jest
Pan/Pani……………………………………  który  posiada  doświadczenie  w  przeprowadzaniu
……………(wskazać liczbę godzin szkoleniowych ) godzin szkolenia

Imię i nazwisko instruktora liczba godzin przeprowadzonych usług 

szkoleniowych

dla jakiej firmy w jakim terminie

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1  wobec osób
fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskaliśmy  w  celu  ubiegania  się  o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2

Oświadczamy, że jesteśmy: 
 przedsiębiorstwem średnim ( mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 
mln Euro)
 przedsiębiorstwem małym ( mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 
mln Euro)
 przedsiębiorstwem dużym

Do oferty dołączono następujące dokumenty:

    

         

Nazwa i adres WYKONAWCY :

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

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

NIP .......................................................   

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

numer telefonu: (**) ……………………….

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2  w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np.
przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).
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Numer faksu: (**)……………………………

e-mail:………………………..

............................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r.                 ...............................................
Podpis osób uprawnionych
 do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki
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	Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

