LICEALISTA NA RYNKU PRACY – ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ LICEALNYCH MIASTA OPOLA
Biuro projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole,
tel. 77 4742944, sekretariat@zso1.opole.pl

ZAŁĄCZNIK NR 7 do ogłoszenia o zamówieniu
– FORMULARZ OFERTOWY

............................
miejscowość, data
Formularz ofertowy
Wykonawca
Nazwa:
……………………………………………………...…….……………………………………………………..…
Adres:
……………………………………………………...…….……………………………………………….……….
NIP:
……………………………………………………...…….…………………………………………………………
REGON:
……………………………………………………...…….……………………………………………………………
Nr telefonu: ……………………………………………………...…….……………………………………………………….…
Adres e-mail:……………………………………………………...…….………………………………………………………..…
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Rodzaj upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy/-ów
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na organizacji i
przeprowadzeniu kursów dla uczniów opolskich liceów, biorących udział w projekcje pt. „Licealista na rynku pracy –
zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto:
w części 1: kwota w zł brutto:
a) Koszt za 1 uczestnika kursu: …………………………………. (słownie:…………………………………………………………).
b) Razem: cena brutto 1 x 40 uczestników: ………………………….. (słownie:…………………………………………….).
w części 2 kwota w zł brutto:
a)
Koszt za 1 uczestnika kursu: …………………………………. (słownie:…………………………………………………………).
b)
Razem: cena brutto 1 x 20 uczestników: ………………………….. (słownie:…………………………………………….).
w części 3 kwota w zł brutto:
a) Koszt za 1 uczestnika kursu: …………………………………. (słownie:…………………………………………………………).
b) Razem: cena brutto 1 x 20 uczestników: ………………………….. (słownie:…………………………………………….).
w części 4: kwota w zł brutto:
a) Koszt za 1 uczestnika kursu: …………………………………. (słownie:…………………………………………………………).
b) Razem: cena brutto 1 x 20 uczestników: ………………………….. (słownie:…………………………………………….).
w części 5: kwota w zł brutto:
a) Koszt za 1 uczestnika kursu: …………………………………. (słownie:…………………………………………………………).
b) Razem: cena brutto 1 x 40 uczestników: ………………………….. (słownie:…………………………………………….).
w części 6: kwota w zł brutto:
a) Koszt za 1 uczestnika kursu: …………………………………. (słownie:…………………………………………………………).
b) Razem: cena brutto 1 x 20 uczestników: ………………………….. (słownie:…………………………………………….).

CENA OFERTOWA brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z
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realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem.
3. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz
wyjaśnieniami i zmianami ogłoszenia przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp. Treść
przepisu jest mi znana. Na spełnienie warunków udziału w postępowaniu przedstawiam Wykaz usług:

WYKAZ USŁUG
Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)*/ wykonuję (jemy) niżej wymienione usługi:
Lp.

Przedmiot usługi

Odbiorca usługi

Liczba uczestników

Daty wykonania

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. Jako Wykonawca, oświadczam, że jestem w dobrej sytuacji finansowej co umożliwia realizację zamówienia.
4. Rozliczenie za realizację usług nastąpi na podstawie faktury/rachunku, po podpisaniu protokołu odbioru, tj. bez
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego oraz po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentów wymaganych zgodnie z umową.
5. Oświadczam, że załączony do ogłoszenia o zamówieniu wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń.
6. Jako Wykonawca, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść przepisu jest mi znana.
7. Jako Wykonawca oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 5.1.2.3 ogłoszenia o
zamówieniu.
8. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wyboru
mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/oferta nie zawiera informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa*.
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, gdyż …….………………………………………………
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
....................................................................................................................................................
13. Moja firma zalicza się do mikro/małych/średnich/dużych przedsiębiorstw (właściwe wpisać) …..…
14. Ofertę niniejszą składam/y na ………..kolejno ponumerowanych stronach.
1)
15.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu**.
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16. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu są:
- szczegółowy program zajęć;
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzony za zgodność z oryginałem;
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 10),
- potwierdzenie uprawnień pedagogicznych kadry nadzoru nauczycielskiego realizowanego podczas zajęć i potwierdzenie
kwalifikacji i ważności uprawnień specjalistów zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 5 i 6 ogłoszenia
Ewentualnie:
1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do
reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego).
2. inne
…………….................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1)

