Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1
……………………………
data sporządzenia oferty

OFERTA
Nazwa zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
szkolenie „siła kobiet w Informatyce”
Wynagrodzenie finansowane jest w ramach projektu
„Zaprogramuj swoją przyszłość – Inform@tyka w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2
Zamawiający:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1c
Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: ………….

……………………………………
podpis oferenta
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OFERTA
1. DANE WYKONAWCY
Nazwa zamówienia
Nazwa Zamawiającego
Siedziba Zamawiającego

Szkolenie „siła kobiet w Informatyce”
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c

NIP Wykonawcy:
Imię i nazwisko Wykonawcy
Adres Wykonawcy
2. OFERTA CENOWA
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na szkolenie „siła kobiet w Informatyce” w ramach projektu
„Zaprogramuj swoją przyszłość – Inform@tyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2, składam ofertę.
1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w Zapytaniu ofertowym oraz do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oferuję wykonanie zamówienia za:

cena brutto: ……………………………… złotych/1 godzina
słownie: ……………………………..…… złotych/1 godzina
cena brutto: ……………………………… złotych/18 godzin
słownie: ……………………………..…… złotych/18 godzin
3. Ceny wskazane w pkt. 2 uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy,
łącznie z kosztami pracodawcy (poza składką na PFRON).
4. Oświadczam, że:
4.1.Zapoznałem/łam się z treścią Zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń
wymagania zawarte w jego treści.
4.2. Jestem w stanie zrealizować przedmiot zamówienia,
4.3.Uzyskałem/łam konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
6. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

……………….dnia, ………………..

………………………………………
podpis Zleceniobiorcy
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Załącznik 2

OŚWIADCZENIA
1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w Zapytaniu ofertowym oraz do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Cena wskazana w załączniku nr 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy
łącznie z kosztami pracodawcy.
3. Oświadczam, że nie jestem powiązana/y kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym tj. nie łączą
mnie wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane w przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy
a wykonawcą w szczególności:
a) Nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
Zamawiającego;
b) Nie posiadam udziałów lub akcji Zamawiającego przekraczających 10%;
c) Nie pełnie funkcji u Zamawiającego: członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) Nie pozostaje w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Oświadczam, że:
a) Zapoznałem/łam się z treścią Zapytania ofertowego oraz, że przyjmuję bez zastrzeżeń
wymagania zawarte w jego treści.
b) Jestem w stanie zrealizować przedmiot zamówienia.
c) Uzyskałem/łam konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczam, że uważam się związany/a niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
6. Oświadczam że jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.

……………….dnia, ………………..

………………………………………
podpis Wykonawcy
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