Biuro Projektu
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

kompetentny.menedzer@pollub.pl
tel. 81 538 4108

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr KM/1/2017
…......................................................
imię i nazwisko
…......................................................
adres
…......................................................
adres e-mail
…......................................................
telefon kontaktowy
Politechnika Lubelska
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr KM/1/2017 z dnia 08.05.2017 r. dotyczące
przeprowadzenia dodatkowych zadań praktycznych w formie projektowej (warsztaty) w ramach
realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-K133/16 „Kompetentny Menedżer” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zadanie 3, poz. 21), zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym:
Oferuję cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w wysokości: ……………….. złotych
brutto (słownie: ……………………………….….. złotych), przy czym koszt 1 godziny wynosi ………. zł brutto
(słownie: ……………………….. złotych).
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie że:

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu;
b) Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte;
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi
w zapytaniu ofertowym;
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Oświadczam, iż …………………………………………………. (imię i nazwisko) posiada:
− co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu warsztatów lub szkoleń o tematyce warsztatu lub
pokrewnych, wykształcenie wyższe ze stopniem: ………………………………….… lub posiada certyfikat,
uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia;
− …….……-godzinne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń o tematyce warsztatu lub
pokrewnych, w tym w formie projektowej.
W przypadku, gdy zamówienie ma być realizowane przez kilka osób/zespół dydaktyczny powyższy
punkt wypełnia się dla każdej osoby oddzielnie/członka zespołu dydaktycznego, przy czym należy
wskazać dane personalne tych osób.
d) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem.

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

…...........................................
data i podpis oferenta
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