
 
 

 

 Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
kandydata na autora ds. opracowania zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego 

realizowanego u pracodawców  

wraz z narzędziem ich weryfikacji w branży motoryzacyjnej. 

 

 

Imię i nazwisko Wykonawcy: 

 

Adres: Kod pocztowy: 

  

Miejscowość: Telefon: 

  

Poczta elektroniczna/e-mail/: Faks: 

  

PESEL: REGON*: 

  

*jeżeli dotyczy 

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą 

konkurencyjności na autora ds. opracowania zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego 

realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji w branży motoryzacyjnej dla grupy 

zawodów……………………………………………………………………………………., oferuję przyjęcie do 

wykonania w/w zamówienie na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią zapytania ofertowego oraz załączonymi załącznikami i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki zawarte w w/w dokumentach.  

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ………………….………………………… zł brutto/godzinę, 

za łączną kwotę …………………………..……………… zł brutto. 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w sposób i w zakresie zgodnym z treścią opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 



 
 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, iż posiadam kompetencje do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz 

znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

2. Integralną częścią oferty jest: 

 formularz zgłoszeniowy kandydata – (Załącznik nr 2) 

 oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych – (Załącznik nr 3) 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  i klauzula informacyjna 

– (Załącznik nr 4) 

 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty 

 Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie 

wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym 

 Oświadczam, iż nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwa przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 

skarbowe 

 W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

 Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 

realizacji zamówienia 

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie 

fałszywych oświadczeń. 

 
 
 
 

Miejscowość.................................,                      dnia .................................     

 

 

 

 

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

czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIONE I PODPISANE ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora ds. opracowania zasad zapewnienia jakości                     

i narzędzi ich weryfikacji  

Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna 

 

 


