RRM-IV.042.1.2.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 12.01.2018
Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i personalnego w wybranych placówkach oświatowych
zlokalizowanych na terenie Kielc w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cena brutto za 1 godzinę
dydaktyczną (45 min) wykonania
przedmiotu zamówienia

………………………………… zł
słownie: …………………………………………………………………… zł

I. Informacje o Oferencie:
Imię i nazwisko / Nazwa*1
Adres
NIP*
REGON*
Nr telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
podpisania umowy*

II. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach
Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
1*

Jeśli dotyczy.

III. Oświadczenia Oferenta:
1.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 12.01.2018 i wyrażam zgodę na stosowanie
jego zapisów.

2.

Oświadczam, iż nie podlegam przesłankom, o których mowa w art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

3.

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, którego
dotyczy składana przeze mnie oferta.

4.

Oświadczam, że podana przeze mnie cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w tym koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi.

5.

Oświadczam, że uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzania niniejszej
oferty.

6.

Złożona przeze mnie oferta jest dla mnie wiążąca przez okres nie krótszy niż 30 dni liczonych od momentu zakończenia
naboru ofert.

7.

Oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie
określonych przez Zamawiającego.

Data

Podpis i/lub pieczęć Oferenta

