
 

 

    

Projekt „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-życie jako instrument podtrzymania 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” współfinansowany przez Unię 

Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: 

Przeprowadzenie indywidualnych doradztwa zawodowych wraz z utworzeniem 

Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „„PROGRAMY 

RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej młodych rodziców” 

 
 

Dane osobowe oferenta: 

Imię i nazwisko/nazwa (firma)1  ............................................................................................. 

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................... 

NIP:................................................................ PESEL ………..…………………………………….… 

Telefon: ……………………………………  Adres e-mail: ……………………………………..………………..……… 

 

Nazwa części Liczba uczestników liczba godzin do 

realizacji 

Deklarowana liczba godzin 

do przepracowania 

Cześć  AZO 12 osób 104 godziny  

 

Oferuję realizację opisanej usługi AZO  za cenę brutto ……….. zł (słownie: 

………………..…………………………………zł)   

 

Załącznikami do niniejszego formularza ofert stanowiącymi integralną część oferty 

są: 

 Załącznik nr 1  wskazanie posiadanie wiedzy i doświadczenia  - CV doradcy 

zawodowego wraz ze szczegółowym opisem niezbędnego doświadczenia; 

 Załącznik nr 2 oświadczenie dotyczące posiadania wiedzy i umiejętność 

korzystania z tzw. Modelu rodzinnego i wykorzystania go w procesie 

doradczym oraz gotowość do pełnienia funkcji tzw. Opiekuna zawodowego 

uczestnika/uczestniczki wspierając proces reintegracji z rynkiem pracy lub 

powrotu do pracy którzy łącząc zadania doradcy zawodowego i doradcy 

personalnego;   

 Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 

 Załącznik nr 4 opis metodologii i wzór IPD; 

                                                 
1 Jeśli dotyczy 
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 wypis z CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem 

terminu składania ofert -jeśli dotyczy. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem 

zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje 

potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi. 

3. Oświadczam, iż jestem dyspozycyjny w całym okresie realizacji zamówienia, przy 

czym jestem świadomy, że konkretne terminy spotkań zostaną ustalane po 

zrekrutowaniu i uwzględnieniu potrzeb uczestników projektu. 

4. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 

spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do 

podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. 

 

 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................  

 

 

 

 

 


