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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  

Im. Henryka Sienkiewicza  

w Białymstoku  

ul. Ciepła 32, 15-472  Białystok 

 

Odpowiadając na ogłoszenie przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników 

projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 

zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie 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 SEP do 1kV 

Cena ofertowa brutto  

 

 

………………………………………………………………………………………………………. zł 

brutto 

 

Część II Programowanie PHP - zaawansowany 

Cena ofertowa brutto  

 

 

………………………………………………………………………………………………………. zł 

brutto 

 

Część III Projektowanie stron internetowych - zaawansowany 

Cena ofertowa brutto  
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………………………………………………………………………………………………………. zł 

brutto 

Część IV Projektowanie stron internetowych – podstawowy 

Cena ofertowa brutto  

 

 

………………………………………………………………………………………………………. zł 

brutto 

Część V   Montaż i postprodukcja filmowa 

Cena ofertowa brutto  

 

 

………………………………………………………………………………………………………. zł 

brutto 

Część VI   Szkolenie barman 

Cena ofertowa brutto  

 

 

………………………………………………………………………………………………………. zł 

brutto 

Część VII Szkolenie operator wózków jezdniowych 

Cena ofertowa brutto  

 

 

………………………………………………………………………………………………………. zł 

brutto 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. W celu spełnienia warunku dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zajęć (rozdz. VI pkt 

1 lit c) Zapytania) składam wykaz doświadczenia, gdzie wskazuję informacje niezbędne dla oceny 

oferty zgodnie z kryterium opisanym w rozdz. IX pkt 1 lit b) Zapytania. 
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2. 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. 

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

z Zamawiającym. 

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

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

fizycznych). 

5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na określonych w projekcie 

umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

8. 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) Wykaz posiadanego doświadczenia (załącznik nr 4) 

(2) Oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3)  

(3) .............................................................................................................................................. 

(4) .............................................................................................................................................. 

(5) .............................................................................................................................................. 

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

 

 

-------------------------------------------- 
/podpisy upełnomocnionych 
przedstawicieli wykonawcy/ 

 

____________________ 
* w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
** odpowiednio załączyć 


