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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego                 

 

 

 FORMULARZ OFERTY 
Dane Oferenta: 
 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA 
OFERENTA 

 
 
 

ADRES OFERENTA/DANE 
REJESTROWE (NIP, REGON, 
KRS/WPIS DO REJESTRU 
DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZYCH) 

 
 
 
 
 
 
 

TELEFON KONTAKTOWY  

FAX, E-MAIL  

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące planowanej realizacji Projektu “Akademia 

Kompetencji Informatycznych. Podniesienie kompetencji TIK osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji na wielkopolskim rynku pracy” w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, deklaruję gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem 

i ceną przedstawioną poniżej:  

 

TAK/NIE 
(NIEWŁAŚCIWE 

SKREŚLIĆ) 

 

ZAKRES OFERTY 

 
CENA BRUTTO OFERTY 

 
 
 
TAK/ NIE  

Dostarczenie odpowiednich podręczników dla 
uczestników szkoleń z zakresu:   

obsługi komputera (dc m informacja, komunikacja, 
tworzenie treści). 

Pozycja podręcznikowa: 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
………………………PLN/osobę   
(słownie: 
………………………………………) 
Łącznie ………………….. PLN 
(słownie: 
……………………………………… ) 
  

 
 
 
TAK/ NIE 

Dostarczenie odpowiednich podręczników dla 
uczestników szkoleń z zakresu:   

programowania (podstawy programowania, 
zaawansowane programowanie) 

 

………………………PLN/osobę   

(słownie: 
………………………………………) 
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Pozycja podręcznikowa: 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Łącznie ………………….. PLN 
(słownie: 
……………………………………… ) 

 
 
 
TAK/ NIE 

Dostarczenie odpowiednich podręczników dla 
uczestników szkoleń z zakresu:   

grafiki komputerowej (podstawy grafiki, grafika 
zaawansowana) 

Pozycja podręcznikowa: 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………PLN/osobę   

(słownie: 
………………………………………) 

Łącznie ………………….. PLN 
(słownie: 
……………………………………… ) 

 
 
 
TAK/ NIE 

Przeprowadzenie egzaminów dla uczestników 
szkoleń kończących się uznanym certyfikatem z 
zakresu: obsługi komputera. 

Rodzaj certyfikatu: 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

………………………PLN/osobę   

(słownie: 
………………………………………) 

Łącznie ………………….. PLN 
(słownie: 
……………………………………… ) 

 
 
 
TAK/ NIE 

Przeprowadzenie egzaminów dla uczestników 
szkoleń kończących się uznanym                
certyfikatem z zakresu: programowania. 

Rodzaj certyfikatu: 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………PLN/osobę   

(słownie: 
………………………………………) 

Łącznie ………………….. PLN 
(słownie: 
……………………………………… ) 

 
 
 
TAK/ NIE 

Przeprowadzenie egzaminów dla uczestników 
szkoleń kończących się uznanym               
certyfikatem z zakresu: grafiki komputerowej. 

Rodzaj certyfikatu: 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 

………………………PLN/osobę   

(słownie: 
………………………………………) 

Łącznie ………………….. PLN 
(słownie: 
……………………………………… ) 
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OŚWIADCZENIE 

OŚWIADCZAM, IŻ: 

a) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte. 

b) Zobowiązuję się do rzetelnego i terminowego wykonania wskazanego w swojej Ofercie 
zakresu przedmiotu, opisanego w Zapytaniu ofertowym.  

c) Posiadam wiedzę i doświadczenie/dysponuję kadrą posiadającą wystarczającą wiedzę 
merytoryczną oraz możliwości techniczne i organizacyjne z zakresu objętego planowaną 
usługą. 

d) Posiadam wiedzę  i doświadczenie/dysponują kadrą posiadającą wystarczającą wiedzę 
merytoryczną oraz stosowne uprawnienia do egzaminowania i wystawienia uznanych 
certyfikatów (ECCC DIGCOMP lub równoważnych). 

e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeby niniejszego postępowania, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 
2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami); 

f) Nie jestem powiązany/na kapitałowo ano osobowo z Zamawiającym.   

 
 
 
 

…………………………………… 
Data i podpis Oferenta  


