
 
 

Załącznik nr 1 

Dotyczy postępowania NR 01/DD/CAR3/2020 na wybór podmiotu realizującego kursy 
zawodowe dla 30 uczestników projektu  „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji”,  
dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP.09.02.01 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ____________________________________________________________________ 

Siedziba: ___________________________________________________________________ 

nr tel: ______________________________________________________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________ 

NIP: _______________________________________________________________________ 

Strona internetowa: __________________________________________________________  

 
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe NR 01/DD/CAR3/2020 -  Wybór podmiotu 
realizującego kursy zawodowe dla 30 uczestników projektu  „Centrum Aktywności Rodziny 
drogą do integracji”,  dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP.09.02.01 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. w przedmiotowym postępowaniu składam następującą ofertę:  
 

OFERTA 

 

Lp.  

Nazwa kursu 

Cena brutto za kurs 

dla jednego uczestnika 

Serwis kawowy i 

obiadowy na kursie 

TAK/NIE 

1. Kucharz małej gastronomii – 200 

godzin (planowana liczba osób na 

kursie – 7 osób ewentualnie +/- 2 

osoby) 

  

2. Brukarz – 100 godzin (planowana liczba 

osób na kursie - 1 osoba osób 

ewentualnie + 2 osoby) 

  



 

3. Opiekun w żłobku lub klubie 

dziecięcym – 280 godzin (planowana 

liczba osób na kursie – 6 osób 

ewentualnie +/- 2 osoby) 

  

4. Kadry i płace – 200 godzin (planowana 

liczba osób na kursie – 8 osób 

ewentualnie +/- 2 osoby) 

  

5. Kosmetyczka – 120 godzin (planowana 

liczba osób na kursie – 5 osób 

ewentualnie +/- 2 osoby) 

  

6. Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej – 

100 godzin (planowana liczba osób na 

kursie – 3 osoby ewentualnie +/- 2 

osoby) 

  

 
 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym z ramienia Wykonawcy jest……………………………………………………..,  

 

tel. ……………………………………………….., mail: ……………………….…… 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i uznaję się 

za związanym określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. Akceptuję 

Zapytanie Ofertowe wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na 

zapytania oraz zmianami lub uzupełnieniami dokonanymi przez Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

2.  Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

3. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi 

warunkami postępowania zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz z wszystkimi informacjami 

niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być 

przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zamawiającego dla potrzeb 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                 data podpis Wykonawcy 


