Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

……………………………..
miejscowość, data

………………………………….
Nazwa lub pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 3/PnK/RIPH/2021 dotyczące:
Usługi dostarczania cateringu na szkolenia. Łączna liczba 616 osobodni – 77 dni szkoleniowych (zgodnie z
WND), w każdym dniu szkoleniowym przewidywana liczba uczestników to 8 osób – zgodnie z
harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu Postaw na
kwalifikacje!” nr RPSL.11.03.00-24-06F6/19 zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
przyjmuję warunki w nim zawarte oraz:
a. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
b. Dysponuję personelem, który posiada niezbędne doświadczenie do wykonywania zadań, na które
składam ofertę w zakresie objętym zamówieniem.
c. Posiadam potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia.
d. Nie podlegam wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w
przedmiotowej sprawie.

Oferuję realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu
ofertowym według poniższej kalkulacji:

kwota
brutto
za
realizację
przedmiotu
zamówienia:
(słownie:……………………………………………………………………………….)

………………………..

W tym: netto ………………………zł/
VAT ………………………………zł (jeśli dotyczy)
Przedmiot
zamówienia
1
Catering – przerwa
kawowa oraz przerwa
obiadowa i serwis

Cena brutto
za 1 osobodzień
2

Łączna liczba
osobodni
3
616

Projekt „Postaw na kwalifikacje!”

Cena za całość usługi
4
(kol. 2 x kol. 3)

zł

Oświadczam, że przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie / nie będzie1 stosowany aspekt społeczna,
tzn. przy jego realizacji zostaną / nie zostaną2 zatrudnione osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne lub osoby będące członkami grup
społecznie marginalizowanych w liczbie ……..….. . Przy realizacji zamówienia osoba ta będzie zajmowała
się:
………………………………………………………………………………………………………………..…..……….……..………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………..…..……….……
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…..……

Do oferty załączam:
1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zał. nr 2
2. Oświadczenie o spełnianiu aspektów społecznych – zał. nr 3
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 4

………………………………
(data i podpis Wykonawcy)

Projekt „Postaw na kwalifikacje!”

