
 
 

Projekt „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” współfinansowany jest przez Unię Europejską 
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
 

                                                                                                                 

ZAŁĄCZNIK nr 2                                                                                                      

                                                  do Oferty cenowej Nr 03/EFS/SZKOLZAW/PCPR/2020  

                                                                                                           z dnia  25.08.2020r.  

 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

WYKONAWCA: 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)  

 

reprezentowany przez:  

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Tel:…………………………………………….............………  

fax ………………..............................……………………….  

adres e-mail: .....................................................................  

 

 

W odpowiedzi na  Ofertę cenową Nr 03/EFS/SZKOLZAW/PCPR/2020  z dnia  

25.08.2020r. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia 

zawodowego „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ                                  

I KOMPUTERA” dla 3 uczestniczek/uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE 

A JEDNAK!”,  

 

oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową: 

 

Liczba –ilość osób 
uczestniczek/ 
uczestników 

skierowanych do 
udziału   w 

kursie/szkoleniu 
zawodowym  

Cena jednostkowa netto koszt 
kursu/szkolenia zawodowego 

jednej osoby  

Łączna cena netto za 
przeprowadzenie 

kursu/szkolenia zawodowego 

 
3 osoby 

….........................................zł 
(słownie:...................................
.........................................zł) 

3 osoby x..............................zł 
(słownie:.....................................
.......................................zł) 



 
 

Projekt „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” współfinansowany jest przez Unię Europejską 
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
 

 

Liczba –ilość osób 
uczestniczek/ 
uczestników 

skierowanych do 
udziału   w 

kursie/szkoleniu 
zawodowym  

Cena jednostkowa brutto 
koszt kursu/szkolenia 

zawodowego jednej osoby  

Łączna cena brutto za 
przeprowadzenie 

kursu/szkolenia zawodowego 

 
3 osoby 

…...........................................zł 
(słownie:...................................
.........................................zł) 

3 osoby x.............................zł 
(słownie:.....................................
.......................................zł) 

 

Oświadczam/-my, że kurs/szkolenie zawodowe  zostanie przeprowadzony  

w ……………………………………………….………………...........................…… 

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

(miejscowość, adres) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu, oświadczamy że: 

1) oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z Ofertą cenową, 

2) zapoznaliśmy się z Ofertą cenową, przyjmujemy warunki i nie wnosimy 

zastrzeżeń, 

3) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty 

oraz wykonanie w/w zamówienia, 

4) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym                             

w Ofercie cenowej, 

5) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam 

zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

6) uprzedzony/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej oświadczam/-my, że 

załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.); 

…................................................ 
             (Miejscowość i data) 

 

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

                                                           (Podpis i pieczęć Wykonawcy/upoważnionej osoby*) 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna 

 poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną.                        
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ZAŁĄCZNIK nr 3                                                                                                      

                                                  do Oferty cenowej Nr 03/EFS/SZKOLZAW/PCPR/2020  

                                                                                                            z dnia  25.08.2020r.  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia  

 

 

 

W imieniu własnym (pełna nazwa Wykonawcy) 

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

oświadczam/my, że zapoznałam/-em/zapoznaliśmy się z warunkami Oferty 

cenowej  Nr 03/EFS/SZKOLZAW/PCPR/2020  z dnia  25.08.2020r. na 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego 

„SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA” dla                                

3 uczestniczek/uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” - 

ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Łęcznej i akceptuję 

ich treść. Oświadczam/my, że dysponuję/my potencjałem organizacyjno-

technicznym oraz znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

gwarantującej wykonanie zamówienia.  

 

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

          miejscowość, data                                            

 

 

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

                                                                       (Podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

                                                                                   upoważnionej osoby*) 

  

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 

Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez 

osobę upoważnioną. 
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ZAŁĄCZNIK nr 4                                                                                                      

                                                  do Oferty cenowej Nr 03/EFS/SZKOLZAW/PCPR/2020  

                                                                                                            z dnia  25.08.2020r. 

 

 

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat                                                                    

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia                               

działalności jest krótszy w tym okresie: 

 

Lp

. 

Przedmiot  

zamówienia 

Nazwa i 

zakres kursu/ 

szkolenia 

zawodowego  

Ilość godzin 
wykładów i/lub 
ćwiczeń i/lub 
warsztatów 

kursu/szkolenia 
zawodowego  

 Data 

wykonania  

od dd.mm.rr  
do dd.mm.rr  

Podmiot, na 

rzecz 

którego 

usługa 

została 

wykonana 

1   …..............godz.   

 

 

2  

 

 

 …..............godz.   

   …..............godz.   

   …..............godz.   

 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane 

- kopia dokumentów poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub osobę/osoby upoważnione. 

 

                                                              

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

                                                        (Podpis i pieczęć Wykonawcy/upoważnionej osoby*) 

  

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 

Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez 

osobę upoważnioną. 
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                                                                                                               ZAŁĄCZNIK nr  5                                                                                                     

                                                  do Oferty cenowej Nr 03/EFS/SZKOLZAW/PCPR/2020  

                                                                                                            z dnia  25.08.2020r. 

 

 

Oświadczam/-my, że trener, który zostanie skierowany do realizacji 

zamówienia,  posiada następujące doświadczenie*:  
 

 

     Imię i nazwisko trenera  
 

    Wykształcenie trenera 

 

 

Podstawa dysponowania wskazaną 
osobą trenera (należy wpisać podstawę 
dysponowania osobą, np.: umowa o pracę, 
umowa zlecenie, umowa o dzieło, 
zobowiązanie innych podmiotów do oddania 
osoby do dyspozycji Wykonawcy)  

 

 

 

Wykaz przeprowadzonych przez trenera kursów/szkoleń zawodowych: 
 

Lp. Nazwa i zakres 
kursu/szkolenia 

zawodowego  

Ilość godzin 
wykładów i/lub 
ćwiczeń i/lub 
warsztatów 

kursu/szkolenia 
zawodowego  

Data 
wykonania  

od dd.mm.rr  
do dd.mm.rr  

Podmiot na 
rzecz którego 

wykonano 
kurs/szkolenie 

zawodowe  

1  …..............godz.   

2  …..............godz.   

  …..............godz.   

  …..............godz.   

 

* wymagane jest załączenie dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie, kwalifikacje  i w/w doświadczenie zawodowe  – kopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

upoważnione. 

 

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

          miejscowość, data                                            
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                                                                 .............................................................. 

                                                                       (Podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

                                                                                   upoważnionej osoby**) 

  

 

**osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 

Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez 

osobę upoważnioną. 
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                                                                                                               ZAŁĄCZNIK nr 6                                                                                                     

                                                  do Oferty cenowej Nr 03/EFS/SZKOLZAW/PCPR/2020  

                                                                                                            z dnia  25.08.2020r.  

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

Pieczęć (dane) Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU  

POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH  

 

W odpowiedzi na  Ofertę cenową Nr 03/EFS/SZKOLZAW/PCPR/2020  z dnia  

25.08.2020r. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia 

zawodowego „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ                                  

I KOMPUTERA” dla 3 uczestniczek/uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE 

A JEDNAK!”, 

oświadczam/my, że nie jestem/nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi                       

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,o ile niższy próg nie 

wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powiowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 

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

          miejscowość, data                                            

 

                                                             

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

                                                        (Podpis i pieczęć Wykonawcy/upoważnionej osoby*) 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna 

poprawka  w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną                         


