Załącznik nr 1

Formularz oferty w ramach procedury rozeznania rynku
Oferta dotycząca świadczenia usług Doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Szansa na
niezależność!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPO WL
2014-2020, Osi Priorytetowej 11: „Włączenie społeczne”, Działania 11.1: „Aktywne włączenie” .

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy
Adres
REGON
NIP
Adres e-mail
Nr telefonu kontaktowego

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO:
LP.

Nazwa usługi

Cena brutto1 za 1 godzinę zegarową usługi

1.

Świadczenie usług Doradcy Zawodowego

Kwota:
Kwota słownie: .……………………………………………
…………………………………………………………………….

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam że:
1. Jestem/Nie jestem2 powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
1

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej oraz wyrażona jako wartość brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki,
obciążenia i koszty. Oferent będący osobą fizyczną nieskładający oferty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w cenie oferty musi
uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS (w tym
Zamawiającego.
2

Należy skreślić niepotrzebną część zdania.

ubezpieczenia zdrowotnego) i podatku dochodowego, konieczne do poniesienia przez

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie należę do kategorii Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu.
3. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i przyjąłem wszystkie wymienione w nim
warunki. W przypadku wyboru złożonej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy z
Zamawiającym, na warunkach określonych przez Zamawiającego, w miejscu i czasie przez
niego wskazanym.
4. Oświadczam ze spełniam warunki wymagane od wykonawcy zlecenia wskazane w
rozeznaniu rynku na stanowisko doradcy zawodowego.
5. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………
(data, podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy w zakresie składania
ofert)

