zał. nr 2 do SIWZ
Wzór formularza

…………………………………………………
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, oraz wywieszonym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie zamawiającego,
Firma
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

składa ofertę na:
NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ „DAJ
SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
wartość oferty brutto ............................................................ zł
(słownie:.......................................................................................................................................... ),
oraz w podziale na poszczególne rodzaje kursów:
1) dbanie o wizerunek zewnętrzny z ukierunkowaniem na profesjonalne przedłużanie, stylizację
i zdobienie paznokci:
wartość brutto …………………………………………………………..…… zł
2) technik sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej, terminalu płatniczego, programu magazynowo –
sprzedażowego:
wartość brutto …………………………………………………………….…. zł
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia i
dysponujemy kadrą dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i
doświadczenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kursu.
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3. Oświadczamy, że osoby, które będą prowadziły kurs posiadają następujące doświadczenie:

Imię i nazwisko

1

Doświadczenie1

Zamawiający
(nazwa i adres)

Zamawiający w kryterium – doświadczenie kadry dydaktycznej przyzna punkty wykonawcy
następująco:
- Wykonawca otrzyma 2,5 pkt, gdy każda z osób prowadzących kurs (co najmniej jedna osoba
która będzie prowadziła kurs o którym mowa w ust 1.1 pkt 1 i co najmniej jedna osoba która będzie
prowadziła kurs o którym mowa w ust. 1.1 pkt 2 SIWZ) przeprowadziła co najmniej 3
kursy/szkolenia/warsztaty/konferencje itp. lub posiada co najmniej roczne (12 miesięcy)
doświadczenie zawodowe związane z tematem kursu jaki zamierza prowadzić,
- Wykonawca otrzyma 5 pkt, gdy każda z osób prowadzących kurs (co najmniej jedna osoba która
będzie prowadziła kurs o którym mowa w ust 1.1 pkt 1 i co najmniej jedna osoba która będzie
prowadziła kurs o którym mowa w ust. 1.1 pkt 2 SIWZ) przeprowadziła co najmniej 6
kursów/szkoleń/warsztatów/konferencji itp. lub posiada co najmniej dwuletnie (24 miesiące)
doświadczenie zawodowe związane z tematem kursu jaki zamierza prowadzić.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
5. Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki
Urząd Pracy w ............................ pod numerem ..........................
6. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać:
a) bez udziału podwykonawców.
b) częściowo przy udziale podwykonawców( w tym przypadku należy określić zakres prac
zleconych do wykonania).
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Miejsce realizacji kursu:
1) dbanie o wizerunek zewnętrzny z ukierunkowaniem na profesjonalne przedłużanie, stylizację
i zdobienie paznokci:
część teoretyczna …………………………………….………..
część praktyczna …………………………….…………………
2) technik sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej, terminalu płatniczego, programu magazynowo –
sprzedażowego:
część teoretyczna …………………………………….………..
część praktyczna …………………………….…………………
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas podany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Oświadczamy, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Integralną część oferty stanowią załączniki:
1. ........................................................

6. ..............................................................

2. ........................................................

7. ..............................................................

3. ........................................................

8. ..............................................................

4. ........................................................

9. ..............................................................

5. ........................................................

10. ..............................................................

Złożona oferta liczy ............. kolejno ponumerowanych stron.

...................................................
miejscowość, data

..........................................................................
pieczęć i podpisy osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
(wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)
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