
 

Projekt „Kompetencje dla  przyszłości”  o numerze WND-POKL.09.02.00-10-094/11 

realizowany w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX       

 

 

 Załącznik nr 1 

Dane Wykonawcy:  

……………………………………………………. 
Nazwa firmy / imię i nazwisko Wykonawcy  
…………………………………………………… 
Adres Wykonawcy/ siedziby Firmy   

…………………………………………………. 
Telefon 
 

Oferta 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na: 

świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących prowadzenie zajęć  
sportowych oraz kursów praktycznych dla uczestników projektu   Kompetencje dla przyszłości 
realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
 
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 

postępowania składam niniejszą ofertę:  

Nr 

części 
Nazwa zajęć 

Liczba 

godzin  do 

realizacji 

Cena brutto  
za 1 

godzinę 

Wartość oferty dla 

poszczególnych części              

(kol.3 x kol.4) 

1 2 3 4 5 

1.  Zajęcia sportowe Fitness 108   

2.  

Zajęcia sportowe 

prowadzone na siłowni – 

2 grupy 

216 

  

3.  
Zajęcia sportowe Nordic 

Walking 
108 

  

4.  
Zajęcia sportowe 

Kyokushinkai 
108 

  

 Uwaga: 

• przy składaniu oferty na dane części należy wykreślić cały wiersz części, której nie dotyczy oferta 

• kwota podana w kolumnie 5 zostanie przeniesiona do umowy/umowy zlecenia 
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Nr części Nazwa zajęć 

Liczba 

godzin  do 

realizacji 

Cena 
jednej  

edycji kursu 

Liczba edycji 

Wartość oferty dla 

poszczególnych 

części               

(kol.4 x kol.5) 

1 2 3 4 5 6 

5.  
Kurs obsługi biura  

dla grupy 10 osobowej 
30  2 

 

6.  

Kurs z zakresu obsługi 

programów wspomagających 

sprzedaż  

i gospodarkę magazynową 

dla grupy 5 osobowej 

40  2 

 

7.  

Kurs przygotowujący na 

młodszego ratownika WOPR 

dla grupy 15 osobowej 

40  2 

 

8.  
Kurs kulinarny podstawowy 

dla grupy 10 osobowej 
30  4 

 

9.  

Kurs tworzenia stron 

internetowych  

dla grupy 10 osobowej 

25  2 

 

10.  
Kurs barmański podstawowy 

dla grupy 15 osobowej 
25  2 

 

11.  

Kurs dla operatora wózków 

widłowych  

dla grupy 10 osobowej 

67  2 

 

12.  
Kurs spawania metodą MAG 

(135) dla grupy 15 osobowej 
160  1 

 

13.  

Kurs dla operatora koparko-

ładowarki  

dla grupy 18 osobowej 

167  1 

 

14.  
Kurs kelnerski  

dla grupy 15 osobowej 
25  2 

 

15.  

Kurs kwalifikowanej 

pierwszej pomocy 

 dla grupy 10 osobowej 

66  1 
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Uwaga: 

• przy składaniu oferty na dane części należy wykreślić cały wiersz części, której nie dotyczy oferta 

• kwota podana w kolumnie 6 zostanie przeniesiona do umowy/umowy zlecenia 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy  do 30.06.2014r. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 

2. Oświadczam, że zdobyłem/am wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy oraz że 
zapoznałem/am się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w rozliczeniu trzymiesięcznym, po wpłynięciu  
środków dotacji celowej na realizację projektu.  

5. Wyrażam zgodę na unieważnienie umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.  

6. Oświadczam, ze nie będę wnosić roszczeń o wypłatę wynagrodzenia i odsetek z tytułu opóźnienia 
płatności lub unieważnienia umowy. 

7. Wyrażam zgodę na  zmianę umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych 
określonych we wniosku o dofinansowanie polegającą na obniżeniu kwoty rozliczanej umową 
proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne  
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r.) 

8. Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. 
9. Oświadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie 

publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
10. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy  

Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)  
11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na .............. zapisanych stronach, kolejno   

ponumerowanych od nr …….. do nr ………( uwaga: na ofertę składają się wszystkie  
dołączone dokumenty, formularze, oświadczenia, zaświadczenia itp.)  

 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  
 
 
a) ........................................................................................................................................................... 

b) ........................................................................................................................................................... 

c) ........................................................................................................................................................... 

d) ........................................................................................................................................................... 

e) ........................................................................................................................................................... 

f) ........................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
..........................dnia..........................  

................................................  
Podpis czytelny 


