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Załącznik nr 1 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3ZK/2018/4.3 POWER 

FORMULARZ OFERTOWY  

1 Dane zamawiającego 
Narodowe Forum Doradztwa Kariery  

00 - 697 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 51/9  

NIP: 5262735277  

REGON: 015608394  

www.nfdk.pl 

2 Dane oferenta  

Imię i nazwisko / 

Nazwa firmy 
 

Adres do korespondencji  

Telefon stacjonarny / 

komórkowy 
 

E-mail  

3 Oferta 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2018 r. na złożenie oferty na świadczenie usług Trenera na 
czas realizacji projektu w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-
00 pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się wykonać przedmiotową 
usługę, zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, mając na względzie cel i charakter 
Projektu oraz uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy Unii Europejskiej. 

http://www.nfdk.pl/
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Przedmiotową usługę zobowiązuję się wykonać na następujących oferowanych przeze mnie warunkach: 

 

Całkowita cena jednostkowa za jedną (1) godzinę pracy Trenera (szkolenia/warsztaty) brutto: 

…..…………….……… PLN BRUTTO (słownie: ………………………………………………………………………………… PLN). 

Całkowita cena jednostkowa za jedną (1) godzinę pracy Trenera (konsultacje) brutto: 

…..…………….……… PLN BRUTTO (słownie: ………………………………………………………………………………… PLN). 

Całkowita cena brutto za wykonanie Szkoleń (336 godz.):  

…..…………….……… PLN BRUTTO (słownie: ………………………………………………………………………………… PLN).  

Całkowita cena brutto za wykonanie Konsultacji – (440 godz.):  

…..…………….……… PLN BRUTTO (słownie: ………………………………………………………………………………… PLN).  

 

Całkowita cena brutto oferty wynosi: 

…..…………….……… PLN BRUTTO (słownie: ………………………………………………………………………………… PLN).  

 

Cena brutto przedmiotu zapytania – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją 
przedmiotu zapytania. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu przez 
cały okres trwania projektu. 

 

Termin ważności oferty: …………………………………………… (minimalny okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert).  
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4 Oświadczenie Oferenta  

Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 2.) Oferenta, jako osoba upoważniona do złożenia niżej 
opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem 
odpowiedzialności prawnej, że: 

 spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym zapytaniu, 

 posiadam wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Wymagany tytuł 
doktorski lub profesorski na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo  zawodowe 
lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź 
doradztwa zawodowego i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie 
danego działania, 

 posiadam doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie jest większe niż 2 lata, 

 posiadam min. 2 letnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu merytorycznego projektu, 

 jestem osobą dyspozycyjną w stopniu umożliwiającym zaangażowanie się w realizację projektu w 
okresie 01.03.2017r. – 30.04.2019r.,  

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej, prawnej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację 
usługi, 

 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie,  

 nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

 nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

 sąd nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  
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5 Załączniki do oferty 

Przedkładam następujące dokumenty (oryginalne lub poświadczone za zgodność przez osobę uprawnioną): 

1. Życiorys zawodowy 

2. Oświadczenie o nie przekraczającym 276 godzin miesięcznie łącznym zaangażowaniu zawodowym w 
realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów.  

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.   

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (jeśli dotyczy); 

5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy dokumenty zostały podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy 
(jeśli dotyczy). 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data  Podpis czytelny oferenta i ew. pieczęć 
(pozostałe strony oferty i załączniki dodatkowo parafowane) 

 


