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Załącznik nr 1  

…………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                   (miejscowość, data) 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Znak postępowania: ZS-CEZiU-NN-1/5224/2022 

 
Usługa zorganizowania i  przeprowadzenia  kursów zawodowych dla uczestników  projektu  

„Akademia dodatkowych umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21 

realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego  

na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

FORMULARZ OFERTOWY  

I. Dane osoby składającej ofertę 

Imię i Nazwisko 

(Nazwa Firmy) 

 

Adres  

Telefon  

e-mail  

II. Oferta cenowa 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie podstawowym na podstawie 

przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla 

uczestników  projektu „Akademia dodatkowych umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21 

realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w 

Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe składam/y ofertę za cenę podaną w poniższej tabeli:  

Nr 

Części  
Nazwa części 

Zryczałtowana cena  brutto za wykonanie pełnego 

zakresu usługi 

 w zł* 

1 2  

1.  

Kurs carvingu dla 10 osób kształcących się w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych …………………………………… 

2.  

Kurs baristyczny dla 10 osób kształcących się w zawodzie 

technik hotelarstwa …………………………………… 

3.  

Kurs e-sklep dla 10 osób kształcących się w zawodzie 

technik handlowiec i technik informatyk …………………………………… 

4.  

Kurs DRUK 3D w technologii FD dla 10 osób 

kształcących się w zawodzie technik informatyk …………………………………… 
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 *Podana cena jest ostateczna i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

 

 

III. Oświadczam, że wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego od całości ani części zamówienia, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (t.j Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.). 

 

IV. Oświadczam, że składając ofertę spełniam kryteria dodatkowe określone w ogłoszeniu o zamówieniu  

w rozdz. XVI  pkt 2 lit b) dotyczące doświadczenia personelu:  
 

W CZĘŚCI 1 (Kurs carvingu) - kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: 

 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 1 przedmiotu zamówienia należy podać średnią liczbę 

godzin wykonanych przez te osoby) 

 

W CZĘŚCI 2  (Kurs baristyczny) - kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……… godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 2 przedmiotu zamówienia należy podać średnią liczbę 

godzin wykonanych przez te osoby) 

 

W CZĘŚCI 3 (Kurs e-sklep) - kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 3 przedmiotu zamówienia należy podać średnią liczbę 

godzin wykonanych przez te osoby) 
 

 

 

 

5.  

Kurs Pilota drona+obróbka zdjęć+wideofilmowanie  

dla 10 osób kształcących się w zawodzie technik informatyk …………………………………… 

6.  

Kurs nowe trendy sztuki kulinarnej dla 10 osób 

kształcących się w zawodzie t.żywienia i usług 

gastronomicznych 
…………………………………… 

7.  

Kurs barmański podstawowy dla 10 osób kształcących się 

w zawodzie technik hotelarstwa i t.żywienia i usług 

gastronomicznych 
…………………………………… 

8.  

Kurs DIETA PUDEŁKOWA I CATERING 

DIETETYCZNY - dla 2 nauczycieli …………………………………… 

9.  

Szkolenie barmańskie (3-dniowe/21h) dla 2 nauczycieli 

…………………………………… 

10.  

Kurs SOCIAL MEDIA DLA BIZNESU dla 1nauczycielki 

z branży gastronomiczno-hotelarskiej …………………………………… 

11.  

Kurs monoporcje dla 2 nauczycieli przygotowanie deserów 

w wersji mini  …………………………………… 

 

RAZEM 

 …………………………………… 
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W CZĘŚCI 4 (Kurs DRUK 3D) – kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 4 przedmiotu zamówienia należy podać średnią liczbę 

godzin wykonanych przez te osoby) 
 

W CZĘŚCI 5 (Kurs Pilota drona) -kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 5 przedmiotu zamówienia należy podać średnią liczbę 

godzin wykonanych przez te osoby) 
 

W CZĘŚCI 6 (Kurs nowe trendy sztuki kulinarnej) – kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu 

zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 6 przedmiotu zamówienia należy podać średnią liczbę 

godzin wykonanych przez te osoby) 

 

W CZĘŚCI 7 (Kurs barmański podstawowy) – kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 7 przedmiotu zamówienia należy podać średnią liczbę 

godzin wykonanych przez te osoby) 
 

W CZĘŚCI 8 (Kurs DIETA PUDEŁKOWA) – kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 8 przedmiotu zamówienia należy podać średnią liczbę 

godzin wykonanych przez te osoby) 
 

W CZĘŚCI 9 (Szkolenie barmańskie) – kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 9 przedmiotu zamówienia należy podać średnią liczbę 

godzin wykonanych przez te osoby) 
 

W CZĘŚCI 10 (Kurs SOCIAL MEDIA DLA BIZNESU) – kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu 

zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 10  przedmiotu zamówienia należy podać średnią 

liczbę godzin wykonanych przez te osoby) 
 

W CZĘŚCI 11 (Kurs monoporcje) – kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła ……..  godzin zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wskazanej części zamówienia, w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania części 11 przedmiotu zamówienia należy podać średnią 

liczbę godzin wykonanych przez te osoby) 
 

Łącznie liczba godzin zajęć przeprowadzonych przez osoby, którymi dysponuje wykonawca w częściach od 

1 do 11 wynosi ………… 
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Wartość w/w dzielona przez 11 wynosi………………… 

 
 (średnia wartość co najmniej 50 godzin–  10 pkt; co najmniej 70 godzin – 20 pkt; co najmniej 100 godzin – 30 

pkt; co najmniej 150 godzin –  40 pkt). 

 

V. Ponadto oświadczam, że: 

• zapoznałem się z SWZ, ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy, 

przyjmuję określone w nich warunki i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, 

•  uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

• uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SWZ 

• w przypadku uzyskania zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie   

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

• Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. (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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

Oferta zawiera …............... ponumerowanych stron.  

 

................................., dnia ..................................                                                         ..................................................... 
                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej)           


