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Załącznik nr 1 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
do zapytania ofertowego na realizację usługi polegającej na organizacji  

i przeprowadzeniu szkoleń informatycznych 
w ramach projektu "Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy" 

z dnia 19.08.2014 r. 
 

INSTRUKCJA: prosimy zaznaczyć krzyżykiem kryteria, które spełnia oferta 
 

 
1. Miejsce organizacji szkoleń (obiekty w Złotoryi, we Wrocławiu i w Świdnicy): (proszę uzupełnić: 

nazwa obiektu, adres):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Oświadczenia Oferenta 
Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń, 

 zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego wymogami zapytania i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, 

posiadamy niezbędną wiedzę, dysponujemy potencjałem technicznym i kadrowym oraz 

uprawnieniami  do przeprowadzania szkoleń, 

 posiadamy odpowiednie warunki do przeprowadzenia szkoleń, 

 posiadamy odpowiednią salę szkoleniową, wyposażoną w stoły, krzesła oraz odpowiedni sprzęt 

dydaktyczny oraz sprzęt informatyczny, zapewniającą optymalne warunki prowadzenia szkoleń 

zgodnie z wymaganiami polskiego prawa tj. odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, 

akustyczne i jakościowe. 

 oświadczamy zgodnie z prawdą, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie usługi, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie o umyślne 

przestępstwo, ani umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie zalegamy z opłacaniem podatku  

i składek na ubezpieczenie, 
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 oświadczamy zgodnie z prawdą, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumiemy wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki i kurateli. 

 
 

 oświadczamy, iż w okresie 01.08.2010 – 31.07.2014 zrealizowaliśmy ……………………. szkoleń 
informatycznych wskazanych w szczegółowym opisie zamówienia tj.  Grafika komputerowa, 
Tworzenie i obsługa systemów zarządzania bazami danych, Tworzenie stron internetowych, 
Praktyczny kurs komputerowy 

 
    oświadczamy, iż w ramach bezpłatnych usług oferujemy: 
  przerwy kawowe dla uczestników szkolenia 
  klimatyzację bądź nawiew w sali szkoleniowej 
 
 
 
 
 
 
………………………………….….……………….…….. 

pieczęć firmy 

 ………………………………….….……………….…….. 
data i podpis osoby uprawnionej reprezentowania Oferenta 

        

 
 

 


