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Załącznik nr 1 

OFERTA 

na przeprowadzenie szkoleń  rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne w ramach 
projektu „Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego” 

Nawiązując do zapytania na przeprowadzenie szkoleń  rozwijających umiejętności i kompetencje 
społeczne w ramach projektu „Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego” 

JA NIŻEJ PODPISANY(A) 

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

Imię i nazwisko lub nazwa firmy 

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

dokładny adres oferenta 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym. 
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem(am) się z ww. zapytaniem ofertowym. 
3. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny(a) do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadam 

odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie by należycie i na warunkach określonych w 
ofercie wykonać zamówienie. 

4. OFERUJĘ realizację przedmiotu zamówienia za: 
 

                               

 

Cenę brutto ogółem (całkowity koszt) …………………………………………. PLN. 

(słownie złotych ……………………………………………………………………….…). 

5. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem 
ofertowym. 

Lp Nazwa towaru Ilość 
godzin Cena brutto 

1.  Przeprowadzenie szkoleń rozwijających umiejętności  i 
kompetencje społeczne dla 40 Uczestników Projektu (4 grupy po 
10 osób) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali 

  

 Łącznie   
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6. UWAŻAM SIĘ związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin 
składania ofert. 

 

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

      Miejscowość, data              Podpis Oferenta 

 


