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Załącznik nr 1 

OFERTA 

na przeprowadzenie spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach projektu 
„Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego” 

Nawiązując do zapytania na przeprowadzenie spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego 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: 
 

Lp. Nazwa towaru Ilość godzin Cena brutto 
 

1.  
Część I.  Przeprowadzenie warsztatów grupowych w 
zakresie poradnictwa zawodowego dla 40 
Uczestników Projektu (4 grupy po 10 osób) w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali. 

 

 

 

 

2.  Część II. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z 
doradcą zawodowym w zakresie poradnictwa 
zawodowego dla 40 Uczestników Projektu w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali. 

  

 Łącznie   

 

Wartość brutto ogółem(koszt całkowity) ……………………………………………………….. 
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Niniejszym oświadczamy, że: 

1. Będziemy w stanie zapewnić usługę  przeprowadzenia doradztwa zawodowego w terminie 
zgodnym z zapytaniem ofertowy, 

2. Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosimy do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Usługi przez nas świadczone, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają 
wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

Niniejszym oświadczamy, że: 
1. Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji 

zamówienia. 
2. Wyrażamy zgodę na umieszczenie we wszystkich wymaganych miejscach informacji                o 

współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowy, inne informacje 
przekazane przez Zamawiającego). 

3. Wyrażamy zgodę na płatność przelewem, jeśli zaistnieje taka konieczność ze strony 
Zamawiającego. 

4. Niniejszy wzór zapytania ofertowego z dnia 22.09.2014 r. pobrałem: 
[   ]   Ze strony Stowarzyszenia PROREW - www.stowarzyszenieprorew.pl 
[   ]   Z Biura projektu - ul. Szeroka 4/81, 26-600 Radom. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Oferenta 
 

 

 

 

 


