2/2018/EFS Szkolenie językowe z native speakerami (wyjazdowe) w ramach realizacji projektu „Szkolnictwo
zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim”

Załącznik nr 1

…................................................
(pieczęć Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
Szkolenie językowe z native speakerami (wyjazdowe) w ramach realizacji projektu
„Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych
w powiecie kazimierskim”
1. W odpowiedzi na postępowanie nr 2/2018/EFS składam(y) niniejszą ofertę. Oferuję (oferujemy)
wykonanie przedmiotu zamówienia:
………………………… zł brutto / 1 osobę
Za cenę ofertową brutto / 1 osobę
Tj.: 67 osób * _____________ zł brutto / 1 osobę =

(60 pkt)*

_____________ zł brutto
1) Oświadczam, że spośród osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia: ……… native speakerów,
Doświadczenie osób wyznaczonych do

świadczyło minimum 2 usługi wyjazdowego szkolenia

realizacji

językowego uczniów (lub podobnego).

podobnych

zamówienia
rodzajowo

w

realizacji

szkoleń

(40 2) Oświadczam, że spośród osób, które będą uczestniczyć w

pkt)**

wykonywaniu zamówienia ……… opiekunów, świadczyło
minimum 2 usługi opiekuna podczas wyjazdowego szkolenia
językowego uczniów (lub podobnego).

* Brak podanej ceny, wpisanie ceny 0 zł lub innego znaku nie wskazującego konkretnej ceny oznacza, że Wykonawca
nie złożył ważnej oferty
** w przypadku nie podania liczby osób zostanie uwzględniona wartość 0 (brak dodatkowych punktów w kryterium).
Maksymalna ilość wskazanych native speakerów wynosi 4, a opiekunów: 2.
Wskazanie większej ilości osób skutkować będzie zaliczeniem ilości osób podanych powyżej.

1.1 Proponujemy realizację przedmiotu zamówienia w dniach:
a) I grupa: ……………………….
b) II grupa: ……………………….
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1.2 Miejscem organizacji szkoleń będzie (nazwa, adres, inne istotne dane):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty

□

nie będzie **

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710)

□

będzie **

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710),
Jednocześnie wskazujemy:
- nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania
…………………………………………………………………….….……….…….
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku
………………………………

** Należy zaznaczyć w pkt 1.3 właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy
zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11
do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy
obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do
niej żadnych zastrzeżeń, uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz przyjmuję
warunki zawarte w w/w specyfikacji.
4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczam, że załączony do SIWZ Wzór umowy (Zał. nr 1 do SIWZ) został przeze mnie
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Zamówienie zrealizujemy:
a) samodzielnie *
b) przy udziale podwykonawców w następującym zakresie *:
Lp.

Nazwa części zamówienia

Nazwa firmy podwykonawcy
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c) przy udziale firmy, na zasoby której powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 1.3ustawy Pzp w następującym zakresie *:
Nazwa części zamówienia

Lp.

Nazwa firmy podwykonawcy

* - niepotrzebne skreślić
7. Oferta została złożona na …... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do ....
8. Osoba do kontaktów oraz aktualne dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania.
/imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ - …...................................................
/tel./ - …...................................................
/fax/ - …...................................................
/e-mail/ - …...................................................
9. Oświadczam, że niezwłocznie udzielimy potwierdzenia odbioru dokumentów przesłanych
środkami komunikacji elektronicznej (art. 2 pkt 17 ustawy PZP) na każde takie żądanie ze strony
Zamawiającego.
10. Oświadczam, że po dokonaniu wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, dopełnię wszystkich formalności wymienionych w SIWZ
(art. 36. ust. 1 pkt. 14. ustawy PZP).
11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
informuję, iż:
- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji wraz z
uzasadnieniem zastrzeżenia informacji, jako tajne

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*
 …...........................................................................................................................................
 …..........................................................................................................................................

................. ……............dn ..... …….............

.................................................................................
Oferent /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

* W przypadku składania kserokopii dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.
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Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych
Wykonawca jest:
Nazwa
Małym przedsiębiorcą

Zatrudnienie (w jednym z Obrót / suma aktywów (w jednym z
dwóch
ostatnich
lat dwóch ostatnich lat obrotowych)
obrotowych)
Mniej niż 50 pracowników
Obrót do 10 mln euro lub suma aktywów
bilansu sporządzonego na koniec jednego
z tych lat obrotowych do 10 mln euro.

Średnim przedsiębiorcą

Mniej niż 250 pracowników

Obrót do 50 mln euro lub suma aktywów
bilansu sporządzonego na koniec jednego
z tych lat obrotowych do 43 mln euro.

Dużym przedsiębiorcą

Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii
przedsiębiorstw.

Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole.

................. ……............dn ..... …….............

.................................................................................
Oferent /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
UDOSTĘPNIAJĄCEGO WYKONAWCY SWOJE ZASOBY

Przedmiot zamówienia: Szkolenie językowe z native speakerami (wyjazdowe) w ramach
realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian
społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim”
Nazwa i adres podmiotu oddającego zasoby:
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Zobowiązuję się do oddania na rzecz:
.............................................................................................................................................................................
następujących zasobów (należy określić):
 zdolności technicznych (wiedzy i doświadczenia),
 zdolności zawodowych (osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia - należy wskazać z imienia
i nazwiska osoby, które będą udostępnione),

1.

.........................................................................................................................................

2.

.........................................................................................................................................
sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
…………………………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………….……………..
okres ...................................................................................................................................
(wskazać okres na jaki oddany będzie zasób)

zakres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
w przypadku polegania na zasobach w odniesieniu do warunków, dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, doświadczenia, należy wskazać jakie prace, wykona podmiot, których wskazane zdolności
dotyczą:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................
(Data i podpis uprawnionego przedstawiciela podmiotu
oddającego do dyspozycji zasoby)

UWAGA! Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot
udostępniający zasób, wyłącznie w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu.
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