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Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego 

…………………., data:………………………………. 
 

 
 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

na realizację zamówienia publicznego 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zapisami art. 138o ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dotyczącym zamówień na 
usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 
1 wyżej cytowanej ustawy na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Projektowanie ogrodów”                     
dla 1 osoby w ramach projektu pn. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II edycja”, przedkładamy 
niniejszą ofertę.  
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG" SA 59-220 Legnica, ul. M. Rataja 26   
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   
 
 

 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w  adres/faks/e-mail] 

Osoba do kontaktów  
 

Adres korespondencyjny  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu   
 

Adres e-mail  
 

 

4. OŚWIADCZENIA  
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 
4.1. Zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym na realizację w/w usługi i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte. 

4.2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
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3) dysponuje odpowiednim, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. 

4.3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe 

z Zamawiającym, gdzie 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 z wykonawcą, polegające w szczególności na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

− posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4.4. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, wyjaśnieniami oraz 

wprowadzonymi do niego zmianami. 

4.5. W przypadku uznania złożonej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4.6. Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 

zamówienia. 

4.7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu złożenia ofert. 

4.8. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z podanym w Zapytaniu Ofertowym; 

4.9. Akceptuję warunki płatności: wynagrodzenie. 

4.10. Nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / Następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom*): 

 

Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

5. CENA OFERTY 
[Cena oferty zawiera wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny 
jest dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zapytaniu Ofertowym] 
5.1. Cena ryczałtowa oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestnika wynosi: 
 

Cena oferty (łącznie z podatkiem VAT): ................................ PLN 
słownie: ..........................................................................................................................PLN 

 

6. Termin rozpoczęcia realizacji usługi szkoleniowej: ……… dni od daty zawarcia umowy (…………………………)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                    (dzień, miesiąc, rok) 

 

7. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 
1) Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy 

właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.                
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.). 

 
*) Niepotrzebne skreślić 
 
 
.....................................................                                     ................................................................................... 
          miejscowość, data                                                                                                podpis osoby upoważnionej  do podpisania oferty 
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