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ZAŁĄCZNIK nr 1  
 
                                                                                                  
                                                                                                  

 
 
                                                      

…………………………………….… 
                                                    (miejscowość, data) 

 
 

 
 
 

OFERTA 
 
Dane Oferenta 

Nazwa Adres 
 

………………………………………………….......... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

 

………………………………………………….......... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

 
Osoba do kontaktu 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………..……………….. 

Instytucja: …………………………………………………………….. 

Adres: ………….........………………………………………………... 

Telefon: …………………………………………………………..…… 

Fax: …………………….……………………………………………… 

E-mail: ……………...………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową realizację szkoleń dla elektryków i instalatorów 
sanitarnych z zakresu fotowoltaiki w ramach projektu „KOMPANIA SOLARNA W ŚWIĘTOKRZYSKIM – 
INSTALATOR PV”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII – 
Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie 
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego na podstawie umowy nr UDA-
POKL.08.01.01-26-281/13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, przedstawiamy ofertę: 
 

Lp Pozycja Jednostka 
Ilość 

jednostek 
Cena 

jednostkowa 
Cena łączna 

1. 

Przeprowadzenie szkolenia dla elektryków i 
instalatorów sanitarnych z zakresu 
fotowoltaiki  

osoba 168   

RAZEM:  

 
Oferujemy wykonanie powyższej usługi za całkowitą cenę: ….................................…. PLN brutto (słownie: 
…….............................................………...……….............................................................).  
 

Cena usługi przypadająca na jednego uczestnika szkolenia wynosi: ........................... PLN brutto (słownie: 
.............................................................…………………………..….........................................).  

 
 
 
 
 

………………………………………..…… 
(pieczęć Oferenta) 
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Szczegółowa specyfikacja: 
 

Lp. Pozycja Jednostka 
Ilość 

jednostek 
Cena 

jednostkowa 
Cena łączna 

1. 
Wynagrodzenie trenera realizującego 
zajęcia teoretyczne 

godzina 224   

2. 
Wynajem sali szkoleniowej na zajęcia 
teoretyczne 

godzina 224   

3. 
Wynagrodzenie trenera prowadzącego 
zajęcia praktyczne (2 osoby w ramach 1 
grupy) 

godzina 672   

4. 
Wynajem hal/poligonów na zajęcia 
praktyczne 

godzina 336   

5. 
Wynajem sprzętu do realizacji zajęć 
praktycznych (2 komplety w ramach 1 
grupy) 

godzina 672   

6. 
Materiały szkoleniowe na zajęcia 
teoretyczne i praktyczne 

zestaw 168   

7. Wyżywienie uczestników  
dzienna stawka 

żywieniowa 
840   

RAZEM:  

 
1. Deklarujemy termin wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 31.05.2015r. 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje/ 

wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia Zapytania 
ofertowego. 
 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, 
a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy. 

 
4. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym. 
 
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę (zawarte w załącznikach do zapytania 

ofertowego) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 

 
6. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniamy wszelkie 

kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym. 
 
 

 
..…………………………………..……………… 

                                                                                                       (Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Oferenta) 

 

 

 


