Załącznik nr 1
znak sprawy: ZS.404.1.2017
FORMULARZ OFERTOWY
dla projektu „Akademia kompetencji – kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie”

.............................................................................................................
Nazwa / Nazwisko i imię Oferenta
.............................................................................................................
Adres Oferenta
.............................................................................................................
Telefon
.............................................................................................................
e-mail
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora projektu opisanej
szczegółowo w zapytaniu ofertowym oświadczam, iż spełniam wymagania kwalifikacyjne oraz składam
ofertę następującej treści:
1. Oferuję wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym dla projektu
„Akademia kompetencji – kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie”.

Beneficjent, numer
projektu, nazwa projektu

Realizator

Cena brutto
miesięcznie

Łączna kwota
(cena brutto x 23
miesiące)

Słownie łączna
kwota:

Gmina Miasto Sochaczew,
RPMA.10.01.01-147202/16,
„Akademia
Zespół Szkół w
kompetencji
–
Sochaczewie
kompleksowe wspieranie
uczniów Zespołu Szkół w
Sochaczewie”

Oświadczam, iż posiadam następujące doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje zawodowe:
a) Posiadam wykształcenie...................................................................................
b)Mam kwalifikacje: (wskazać posiadane certyfikaty/zaświadczenia, specjalistyczne kursy,
uprawnienia)
.…………………………………………………………………..……………………………
…………..……………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………….………………

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

c) Posiadam doświadczenie :
…………….……..………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
d) Posiadam wiedzę na temat obecnie obowiązujących wytycznych i przepisów dotyczących
realizacji projektów finansowanych z RPOWM 2014-2020, Wiedzę o funduszach unijnych i ich
rozliczaniu, Znam program SL 2014, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
2. Termin wykonania zamówienia:
sierpień 2017 – 30.06.2019 r.
3.

Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne przynajmniej raz w miesiącu (po zakończeniu
każdego miesiąca kalendarzowego) na podstawie otrzymanego od Wykonawcy faktury/rachunku.
Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia.

4. Okres gwarancji: nie dotyczy
5.

Przyjmuje do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.

6. Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ....................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
8. Oświadczam, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i
zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

……………………………….
Podpis osoby upoważnionej
……………………………..
(miejscowość, data)

