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Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  
Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

 

Załącznik nr 3 

Dane Wykonawcy: 

 Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................  

Adres Wykonawcy ................................................................................................................  

Adres Wykonawcy do kontaktów i doręczeń ……………………………………………………..  

NIP ……………………………………………………………………………………………………  

REGON( jeśli dotyczy)...........................................................................................................  

KRS ( jeśli dotyczy) ...............................................................................................................  

Seria i numer dowodu osobistego ( jeśli dotyczy)……………………………………………….  

Telefon: …………………………..  

e-mail: ……………………………………………………… 

Treść Oferty 

Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wdrożenie 

usprawnień organizacyjnych w GOPS Międzyrzec Podlaski”  współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 

 
1. Oferuję wykonanie zamówienia: 
 

a) w części 1 za łączną cenę brutto …………..…………  zł, VAT zw. 

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

b) w części 2 za łączną cenę brutto …………..…………  zł, VAT zw. 

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

c) w części 3 za łączną cenę brutto …………..…………  zł, VAT zw. 

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

d) w części 4 za łączną cenę brutto …………..…………  zł, VAT zw. 

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

e) w części 5 za łączną cenę brutto …………..…………  zł, VAT zw. 

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

f) w części 6 za łączną cenę brutto …………..…………  zł, VAT zw. 

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

g) w części 7 za łączną cenę brutto …………..…………  zł, VAT zw. 

(słownie: ………………………………………………………………. zł) 
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h) w części 8 za łączną cenę brutto …………..…………  zł, VAT zw. 

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

 

 
2. Jako wykonawca oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.: 
 

a) posiadam doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie), usług…………………….(wpisać ilość) polegających na organizacji 

szkoleń - każda na min. 3000,00 zł brutto.  

b) dysponuję osobą/osobami zdolną do wykonania zamówienia tj.: trenerem/trenerami 

prowadzącym szkolenie posiadającym:  

- wykształcenie min. wyższe magisterskie; 

- ……. letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym z doświadczeniem w 

przeprowadzeniu …………………(wpisać ilość) szkoleń z zakresu odpowiednio do 

części nr …… 

c) dysponuję - min. 1 osobą odpowiedzialną za organizację szkoleń i obsługę 

administracyjną uczestników szkoleń, posiadającą ……….. letnie doświadczenie 

zawodowe w tym zakresie. 

 

W przypadku gdy moja oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązuję się do 
niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu:  
 

a) wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia wraz z dowodami (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, 
itp.) z treści, których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi te zostały wykonane 
należycie  

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
 
3. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń.  
 
4. Po wyborze mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do złożenia 
Zamawiającemu dokumentu pn. Merytoryczny program szkolenia oraz podpisania stosownej 
umowy na wykonanie ww. usług oraz podania miejsca i terminu szkolenia.  
 

 

Miejscowość, data ………………………    ……….………………………………….  
Pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 

 


