OFERTA
ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Rodzina to siła”
nr sprawy 2/Z/ARCHE/2017 z dnia 24.10.2017
1. ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Projekt ARCHE, ul. Dworcowa 5/7, 11-510 Wydminy
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
3.

OFERTA CENOWA W WYBRANYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Rodzina to siła”
Blok szkolenia

Liczba godzin
szkolenia

Cena jednostkowa
brutto za 1h
warsztatów

Razem (cena
oferowana brutto
za wybraną część
zamówienia)

Doświadczenie zawodowe
trenera wg specyfikacji
poszczególnych części
zamówienia (liczba
miesięcy)

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA –
PORADNICTWO
240h
PSYCHOLOGICZNE
II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA –
TRENING
RELACJI
240h
RODZINNYCH
III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA –
TRENING
UMIEJĘTNOŚCI
240h
WYCHOWAWCZYCH
IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA –
TRENING
PRAWIDŁOWEGO
240h
FUNKCJONOWANIA RODZINY
Cena jednostkowa brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia , m.in.: podatek VAT, dojazd, przygotowanie
materiałów, należności względem ZUS, US itp. (kwota brutto brutto)
1)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
a) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego nr 2/Z/ARCHE/2017 z dnia 24.10.2017
b) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego. Nieznajomość powyższego
stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
c) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia.
d) Zamówienie zrealizuję w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
e) W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.

2)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że na dzień złożenia oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 2/Z/ARCHE/2017
z dnia 24.10.2017 nie jestem powiązany/-na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………..…………………., dnia……………………..

……………..…………………………….…
(czytelny podpis)

Projekt „Rodzina to siła” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

