
Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 
     

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

 

 

..................................................                                                                                                        
            /Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                    

                                                                                                       

…………………………………… 
   /miejscowość i data/ 

Dodatkowe dane kontaktowe Wykonawcy: 

tel./fax. ………………………...…. 

e-mail: …………………………….. 

OFERTA 

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Białymstoku  

ul. Żabia 5, 15-448 Białystok 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych szkoleń z 

przedsiębiorczości oraz walidacji i certyfikacji kompetencji przedsiębiorczych dla uczniów 

zawodowych szkół ponadgimnazjalnych kształcących się na terenie Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i 

modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, 

które prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz 

z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam iż: 

Oferuję wykonanie przedmiotu określonego w zapytaniu ofertowym (wypełnić odpowiednio 

do części, na którą składana jest oferta): 

 

 

Część I Szkolenia z przedsiębiorczości 

Cena brutto za realizację pełnego zakresu dla 

części zamówienia 

(35 grup x śr. 20os./gr.) 

Cena brutto za realizację zakresu zamówienia 

dla jednej grupy uczestników. 

 

……………. zł brutto 

 

……………. zł brutto 
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Część II Walidacja i certyfikacja kompetencji przedsiębiorczych 

Cena brutto za realizację pełnego zakresu dla 

części zamówienia 

(600os.) 

Cena brutto za realizację zakresu zamówienia w 

przeliczeniu na jednego uczestnika. 

 

……………. zł brutto 

 

……………. zł brutto 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie naruszyliśmy 

obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne 

zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy. 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 

z Zamawiającym. 

3. Wyrażam zgodę na potracenie od wskazanej kwoty należności publicznoprawnych (zaliczka 

na podatek dochodowy, składki ZUS),zgodnie z obowiązującymi przepisami (dotyczy osób 

fizycznych). 

4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na określonych 

w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu. 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych na potrzeby 

realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy 

w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1) .............................................................................................................................................. 

(…) .............................................................................................................................................. 

 

Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych stronach.           

 

-------------------------------------------- 

/podpisy upełnomocnionych 

przedstawicieli wykonawcy/ 


