3311/68/DZ/PS/2019.(10)
Załącznik nr 1
…………………………………

..………………………

(pieczątka wykonawcy, nazwa adres)

(miejscowość, data)

tel.: ………………………………..
fax.: ……………………………….

Formularz ofertowy
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2019r. na przeprowadzenie
jednodniowego szkolenia grupowego dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku z zakresu tematycznego „Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym
i korupcji” wraz z zapewnieniem uczestnikom szkolenia sali szkoleniowej oraz
całodziennego serwisu kawowego.
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zgodnie
z wymogami w nim zawartymi za kwotę w wysokości:1
cena oferty netto ……………………...zł
VAT: ………% (jeśli dotyczy)
cena oferty brutto …………………….zł (słownie: …………..……….………………..)
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
➢ Oświadczam,

że

Pan/Pani

……………………………….

(imię

i

nazwisko

zaproponowanego trenera) posiada minimum wykształcenie wyższe magisterskie,
zdobyte ……………………………………………………………….......................... .
(nazwa Uczelni i rok ukończenia).
➢ Oświadczam, że zaproponowany przeze mnie trener/ka zrealizował/a w latach 2017 –
2019 następujące szkolenia z zakresu tematycznego przeciwdziałania nadużyciom
finansowym i korupcji, na potwierdzenie czego załączam wykaz szkoleń:
Szkolenie będzie realizowane jako usługa kształcenia zawodowego służąca podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji
zawodowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz zostanie sfinansowane w całości
ze środków publicznych, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11.03.2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
1
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Lista zrealizowanych szkoleń zamkniętych z zakresu przeciwdziałania nadużyciom
finansowym i korupcji (minimum trzy szkolenia):

Lp.

Tytuł
szkolenia

Termin
realizacji
szkolenia
mm.rrrr

Czas trwania
(godziny
zegarowe)

Odbiorca szkolenia

Imię, nazwisko i numer telefonu
osoby do kontaktu w celu potwierdzenia
należytego wykonania usługi

1.
2.
3.
Na potwierdzenie ww. informacji dołączam …….... szt. referencji.
3. Niniejsze zamówienie wykonam

z

udziałem

podwykonawcy:

(jeżeli

dotyczy)

……………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podwykonawcy)
4. Zakres podwykonawstwa: ……………………..……………………. (jeżeli dotyczy)
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie ……………. .
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w sali szkoleniowej w Hotelu:
……………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Hotelu)
7. Oświadczam, że ceny brutto podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty
wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty.
8. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
9. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 7 dni od upływu terminu
składania ofert.
10. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
11. Do kwot netto zostanie doliczony należny podatek VAT (jeżeli dotyczy), w wysokości
wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia danej
faktury.
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12. Oświadczam, że stosuję środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).
13. Zobowiązuję się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia

poprzez

stosowanie

odpowiednich

środków

technicznych

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia.
.………….…………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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