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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia: 23.08.2017 

 

OFERTA 

na przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS 

w ramach projektu „Specjaliści ICT w województwie pomorskim“. 

 

Imię i nazwisko Wykonawcy (os. fizyczne)/ nazwa Wykonawcy (w przypadku podmiotów nie 

będących os. fizycznymi): 

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

Adres: ....................................................................................................................................................... 

Telefon: .................................................................................................................................................... 

Adres e-mail: ............................................................................................................................................. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.08.2017 składam ofertę na (zaznaczyć właściwe): 

☐ przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje informatyczne  – poziom podstawowy (A) 

☐ przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje informatyczne – poziom średnio-

zaawansowany (B) 

☐ przeprowadzenie szkoleń podnoszących rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane 

Microsoft 

zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu. 

część 1: Cena jednostkowa usługi szkoleniowej z zakresu kompetencji informatycznych – poziom 

podstawowy (A), składającej się ze 160 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo 

dla 252 osób (21 grup szkoleniowych, średnio po 12 osób w grupie, łącznie 3360 godzin), 

obejmującej 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP ................................. zł (słownie: 

.................................…………..............................zł brutto). 

część 2: Cena jednostkowa usługi szkoleniowej z zakresu kompetencji informatycznych – poziom 

średniozaawansowany (B), składającej się ze 130 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, 

docelowo dla 144 osób (12 grup szkoleniowych, średnio po 12 osób w grupie, łącznie 1560 

godzin), obejmującej 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP .............................. zł 

(słownie: ............................................................................zł brutto). 

 

część 3: Cena jednostkowa usługi szkoleniowej z zakresu rynkowych kwalifikacji komputerowych – 

certyfikowanych Microsoft, składającej się ze 120 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, 

docelowo dla 104 osób (8 grup szkoleniowych, średnio po 12 osób w grupie, i 1 grupa 8 osób, 

łącznie 1080 godzin)  .................................. ]zł (słownie: 

.................................………….............................. zł brutto). 
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OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym 01/ICT/5.5/2017 z dnia 

23.08.2017 r. 

3. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie 

zamówienia. 

4. Oświadczam, że nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

5. Jestem  w stanie prawidłowo i efektywnie wykonać wszystkie powierzone w ramach niniejszego 

postępowania zadania. 

6. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie do 7 dni od 

zawiadomienia o wyborze w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego 

dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie (dotyczy części 

szkoleniowej i Wykonawców osobiście wykonujących przedmiot zamówienia). 

8. Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy przez Trenera, którego osiągnięcia były 

przedmiotem oceny w ramach postępowania z uwzględnieniem możliwości zmiany za zgodą 

Zamawiającego, przy czym nowy Trener musi mieć kwalifikacje nie niższe niż deklarowane w ramach 

postępowania (dotyczy części szkoleniowej). 

9. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą. 

10. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/ nie jestem osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/ Wykonawcą nie wykonującym osobiście przedmiotu 

zamówienia1. 

11. Do oferty załączam: 

Załącznik nr 2 Wykaz osób/referencje 

Załącznik nr 3 Oświadczenie 

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 5 CV trenera 

Załącznik nr 8 Gwarantowanie dostępności  

Potwierdzenie wpłaty wadium 

Inne ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 (miejscowość i data)  (podpis) 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 


