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Załącznik nr 1  

OFERTA  
na 

Przeprowadzenie dla 12 uczestników/ uczestniczek  szkolenia zawodowego „Pomoc kuchenna” w 
ramach projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” oraz zapewnienia certyfikacji w zakresie 
nowych kwalifikacji zawodowych.  

 

Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

REGON…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W odpowiedzi na ogłoszone przez firmę Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir, zapytanie  
ofertowe składam ofertę cenową w wysokości: 

C1 -  Cena  brutto za realizację szkolenia zgodnie z określonymi wymaganiami dla 12 Uczestników/ 
Uczestniczek:  

………………………………………złotych,  (słownie brutto:  …………………………………………………………………… 

 
 
 

C2  - Cena  brutto za realizację certyfikacji potwierdzającej nowe kwalifikacje zawodowe dla 12 
Uczestników/ Uczestniczek  

…………………………………………………………. złotych (słownie brutto:  …………………………………………………… 

 
 
 

co skutkuje ceną całkowitą brutto za całość przedmiotu zapytania ofertowego (CC)                       

 

……………………………………….złotych (słownie brutto:  …………………………………………………………… 

                                                         

  

 

 

 ………………………………………… 
                        Data /   Czytelny Podpis    / Pieczątka 
 



 
Projekt „Nowe możliwości na sukces zawodowy” - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa: Regionalny rynek pracy, Działanie 10. 
02.00. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 

Strona 2 z 3 
 

 
 

OŚWIADCZENIA 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:  Przeprowadzenie szkolenia zawodowego 
„Pomoc kuchenna” dla Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir, w tym zapewnienia certyfikacji 
w zakresie nowych kwalifikacji zawodowych  realizowanych w ramach projektu pn. „Nowe 
możliwości na sukces zawodowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa: Regionalny rynek pracy, Działanie 
10.02.00. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia,  współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że: 

 
1. Nie jestem powiązana/y kapitałowo lub osobowo z Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak 

Sławomir (Zamawiający). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

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

d) 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 lub kurateli 

2. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do jego treści żadnych zastrzeżeń. 

3. Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym  

4. Posiadam uprawnienia do prowadzenia szkoleń zawodowych  

5. Posiadam aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez 
wojewódzki urząd pracy , którego kopię załączam do oferty. 

6. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia Wykonawcy dla 
zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Asesor 
Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir z siedzibą: 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 i 
posiadam informacje, że jest znane mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i 
prawo ich poprawiania oraz przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, 
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 
postępowaniu pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy dla zapytania ofertowego 

7. Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 
zapytania ofertowego. 

8.  Dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym spełniającym potrzeby 
związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia „Pomoc kuchenna” , w tym zapewnię 
możliwość korzystania z co najmniej trzech płyt indukcyjnych każda z co najmniej 4 polami 
grzewczymi. 
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9. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi odpowiednie 
doświadczenie i kwalifikacje. Do przeprowadzenia szkolenia deleguję: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
(imię i nazwisko trenera/ szkoleniowca delegowanego/delegowanej do przeprowadzenia szkolenia)  
 
który/która od dnia 24.10.2015 roku przeprowadził/a następujące szkolenia z zakresu 
gastronomii: 
 

Data szkolenia Nazwa szkolenia/ przedmiot szkolenia Liczba godzin szkoleniowych  

 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

10. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującym prawem w tym w 
zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (o ile przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania). 

 

 

 ………………………………………… 
                        Data /   Czytelny Podpis    / Pieczątka 


