
 
 

 

Załącznik nr 1: „Formularz ofertowy ” 

 

Wykonawca :,   .……………………………………………………... 
adres:  ………………………………………………………… 
tel.:  ………………………………………………………… 
e-mail:  ………………………………………………………… 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania ofertowego  

Na przeprowadzenie warsztatów  „Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry WSPiA w zakresie zarządzania informacją”. 

w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej”  

 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym zgodnie z poniższą tabelą: 

                                                           
1Zaznaczyć „X” właściwy kwadrat. 

Numer 
zadania  

w projekcie 
Opis 

Ilość                          
godzin 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Liczba grup, którą 
Wykonawca chce 

poprowadzić 
Termin kursu

1
 

Ogółem brutto 
[zł] 

 

1 2 3 6 7 8 9 

Zadanie 1 
 

Moduł nr 1:  „ Zarządzanie informacją w 
procesie dydaktycznym” 

30 godzin x 5 grup                 

po  10-15 osób                             

( łącznie 150 godzin 

  
 

 



 
 

 

 

Cena netto oferty: .…………………………………………..……. słownie: ……………………………………………….……………………………………………………………..……. 

Cena brutto oferty2: …………………………………….………… słownie: ………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

Cena za jedną godzinę (45 min) warsztatów uwzględnia wszystkie koszty:  warsztatów, koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, 

opracowania programu zajęć oraz  opracowania materiałów szkoleniowych dla kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej                   

z siedzibą w Rzeszowie. 

 

 

                                                           
2
Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez 

Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 dydaktycznych 
1 h dydaktyczna =                   

45 minut) 



 
 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone                           
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.  

4. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym                      
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

5. Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo                             
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
Beneficjenta czynności związane     z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika                              

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 

6. Załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został zaakceptowany bez 
zastrzeżeń  i zobowiązuje się w przypadku wyboru  oferty do zawarcia umowy 
zgodnie z tym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Wszystkie informacje zamieszczone w złożonej ofercie są aktualne i prawdziwe oraz 
spełnia wszelkie warunki wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

8. Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i uznaję się za związanego określonymi                   
w niej zasadami postępowania – terminami i warunkami w niej określonymi. 

9. Uzyskał wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji 
zamówienia. 

10. Wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, 
prawdziwe i rzetelne. 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych                             
z niniejszym postępowaniem 

12.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 



 
 

 

13. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania 
zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie 
Zamawiającego związane z zawarciem umowy. 

14. Stosownie do treści Zapytania ofertowego, zamówienie objęte ofertą zamierzam 
wykonać osobiście. 

15. W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty (jeżeli dotyczy) są: 
1) ............................................ 
2) ............................................ 
3) ……………………………………….. 

 
15. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych                    

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania 
zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie.  

16. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż 
dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.  

 

 

 

Miejscowość, ……………………., dnia …………………………….. r. 

 

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

Podpis Wykonawcy 


