
       

 
Nowe kwalifikacje – nowe możliwości 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku 

pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”, realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 
 

Załącznik Nr 1             Formularz Oferty 

Imię Nazwisko  

Adres 
 

Telefon  

E-mail  

Nip/regon  

 

Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu języka 

angielskiego (poziom między A1, a B2 – w zależności od poziomu zrekrutowanych do projektu osób) 

dla 2 grup (każda licząca 8 osób) uczestników projektu "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości"  

w wymiarze 120 godzin/grupę (tj.: 40 spotkań / grupę), skierowana do Zamawiającego: 

 

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej  

ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35. 

Nawiązując do Zapytania ofertowego składamy niniejszą ofertę: 

Cena brutto***) za  1 godzinę poprowadzenia kursu języka angielskiego grupa I: …………..…………, - 

złotych, (słownie:  ………………………………….………………..…………………………………………) 

Cena brutto***) za  1 godzinę poprowadzenia kursu języka angielskiego grupa II: …………..…………, - 

złotych, (słownie:  ………………………………….………………..…………………………………………) 

 
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami z opisu przedmiotu zamówienia  
we wskazanym w zapytaniu terminie zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez 
Zamawiającego, który zostanie przedstawiony do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

W przypadku wyboru naszej oferty oraz podpisania zamówienia / umowy zobowiązania finansowe 

Zamawiającego proszę kierować na nasz nr konta bankowego  

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

w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury VAT / rachunku, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni po 

otrzymaniu środków od instytucji finansującej projekt. 

Płock , ……………….2017r.   

 

……………………………………….. 

    czytelny podpis Wykonawcy 

***) W przypadku osób, które nie posiadają aktualnie innego zatrudnienia z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia krajowego,  

z tytułu którego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, cena brutto zawiera również składki ZUS odprowadzane przez 

Płatnika. 
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Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę, oświadczam, że: 

a) jestem pracownikiem w …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................................  

(nazwa zakładu pracy i miejscowość) 

z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę (lub: podać kwotę wynagrodzenia, gdy jest 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę...........................................).  

Oświadczenie to jest złożone płatnikowi składek  w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  

i zdrowotnych. 

b) Nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec ZUS oraz nie 

zalegam z opłacaniem podatków. 

c) W stosunku do prowadzonej przeze mnie działalności nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości ani nie wszczęto postępowania upadłościowego. 

d) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału 

w postępowaniu. 

e) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 

w Załączniku 1, 2, 3 oraz przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą. 

 …………………………………………. 

 (czytelny podpis Wykonawcy) 

Płock, ……………….2017r. 

 

 

 


