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Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

 

Miejscowość………………………………… , dnia ……………………… 

 

Nazwa Wykonawcy /imię i nazwisko Wykonawcy  

Adres:  

Pesel:  

Adres e-mail  

Numer kontaktowy  

NIP*:  

REGON*:  

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/MCE/2017 w sprawie wyboru Głównego specjalisty ds. ergonomii w celu udzielenia 

zamówienia na realizację w zakresie części …………………. usługi dotyczącej przeprowadzenia min. 73, max. 147 audytów 

ergonomicznych w dwuosobowym zespole z wykorzystaniem systemów pomiarowych - goniometrów oraz przygotowania min. 73, max. 

147 kompletów dokumentów - kart standardu pracy wraz z kartami wdrożenia rozwiązań określających standardy wykonywania pracy na 

danym stanowisku a także zawierających istotne informacje z punktu widzenia implementacji zalecanych działań prewencyjnych  

i korygujących dla 11 przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego w ramach projektu „Mobilne Centrum Ergonomii – badania 

ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu”, nr RPWP.06.06.01-30-0004/17,  współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składam/y następującą ofertę cenową na realizację przedmiotu 

zamówienia:   

1. Przeprowadzenie audytów ergonomicznych w dwuosobowym zespole (główny specjalista ds. 

ergonomii + młodszy specjalista ds. ergonomii) z wykorzystaniem systemów pomiarowych - 

goniometrów  

Cena jednostkowa brutto za 1 audyt ergonomiczny dla 1 stanowiska 

pracy 

Cena jednostkowa brutto: Słownie: 

Część I  

Część II  
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2. Przygotowanie kart standardu pracy oraz kart wdrożenia (komplet) 

 

 

Cena jednostkowa brutto za 1 komplet - karta standardu pracy 

oraz karta wdrożenia dla 1 stanowiska pracy 

Cena jednostkowa brutto: Słownie: 

Część I  

Część II  

 
3. Łączna kwota brutto za przeprowadzenie 1 audytu ergonomicznego wraz ze sporządzeniem 1 kompletu 

dokumentów- karty standardu pracy oraz karty wdrożenia 
 

 

kwota brutto: słownie: 

Część I  

Część II  

 

 
OŚWIADCZENIE 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/MCE/2017  z dnia 16.11.2017 r. oświadczam/my, że zapoznaliśmy się  

z wszystkimi warunkami zapytania ofertowego, rozumiemy jego treść, do której nie wnosimy żadnych zastrzeżeń  

i  zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie części …………………………………. polegający na 

wykonaniu usługi w zakresie przeprowadzenia łącznie w ramach projektu min. 73, max. 147 audytów ergonomicznych 

wraz z opracowaniem min.73, max. 147 kompletów dokumentów – kart standardów pracy oraz kart wdrożenia w cenach 

jednostkowych brutto oraz łącznej kwocie brutto wskazanych w formularzu cenowym, uwzględniając wszystkie koszty 

wykonania niniejszego zamówienia, z wyłączeniem kosztów związanych z wykorzystaniem systemów pomiarowych. 

 

 

      …………………………….…………. 

                                                                                                      Podpis i pieczątka Wykonawcy 
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*dot. Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą 
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