
 

 
 

Projekt „Dobry zawód - lepsza przyszłość”   
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa - XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,   Działanie  - XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie - 

XI.3.1 Kształcenie zawodowe.   
 

 
Formularz oferty 

 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………… r. dotyczące przeprowadzenia szkoleniowych na rzecz 
uczestników projektu „Dobry zawód - lepsza przyszłość” z oprogramowania RobLAB w formie szkolenia  zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
 
Ja niżej podpisana/-y  
   
………………………………………………………………………………….. 
   
działając w imieniu i na rzecz 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….  
(imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa firmy, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ PESEL/NIP) 
 
 
1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałam/-em się z treścią zapytania ofertowego oraz wyjaśnieniami i zmianami w 
zapytaniu ofertowym przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję się za związaną/-ego określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
a) dla określonej liczby nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie ”Dobry zawód – lepsza przyszłość” / wyświadczonych 
usług: 
- dla  4 osób, w terminie od daty podpisania umowy do 31.01.2023 r.  
 
 
b) za szkolenie  zgodnie z „Zakresem zamówienia” oferuję cenę:  
netto:  ………………………………………………………………………   zł. 
brutto: ………………………………………………………………………  zł. 
 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………… netto/    …………………………………………………………….. brutto).  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
tel. ___________________ fax ______________________  
 
e-mail: _________________________________________ 
 
5. Oświadczenie Wykonawcy: 
 
 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 
 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, 
 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty, 
 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia 

oferty, 
 Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w 

miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego. 
 
 
 

 
 
……………………………………………. 
(podpis Oferenta) 


