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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

…....................., dn. ……….………2021r. 

 

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

Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)  

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

NIP/PESEL: 

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

numer telefonu 

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

adres e-mail  

 

FOMULARZ OFERTOWY 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu dot. wyboru osób realizujących usługi szkoleniowe na potrzeby 

projektu pn. „Ergonomia w moim miejscu pracy”   

 

MY NIŻEJ PODPISANI 

 

 __________________________________________________________________________________________________   

 

 __________________________________________________________________________________________________   

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

działając w imieniu i na rzecz 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________   

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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1) SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ogłoszeniem. 

2) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz załącznikami przekazanymi przez 

Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3) OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia
1
: 

 

Częśd 1: Szkolenie „Wypalenie zawodowe i stres” dla 135 osób 

- podział na grupy do 12 osób (jeżeli w miesiącach realizacji projektu obowiązywad będą ograniczenia  

epidemiologiczne, organizacja szkoleo odbędzie się w grupach maksymalnie 6/7 osobowych,   

zachowując reżim sanitarny) 

- 1 osoba – 4h dzieo szkoleniowy (każda osoba odbędzie szkolenie przez 4h) 
 

1. wartośd netto za przeszkolenie 1 osoby ..................................................................PLN 

1a. podatek od towarów i usług .......................... % wartośd podatku .............…………… PLN 

2. wartośd brutto za przeszkolenie 1 osoby ........................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................. 
 

3. wartośd netto za przeszkolenie 135 osób ..................................................................PLN 

3a. podatek od towarów i usług .......................... % wartośd podatku .............…………… PLN 

4. wartośd brutto za przeszkolenie 135 osób ........................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................. 
  

Całkowita cena brutto za przeszkolenie 1 osoby przez 4h powinna zawierad:  

usługę, materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, wydanie zaświadczeo o ukooczeniu szkolenia, 
zapewnienie przerwy kawowej, koszt dojazdu do siedziby Wnioskodawcy, indywidualną 
pomoc/konsultacje dla pracowników z przedmiotowego tematu w przypadku takich potrzeb. 
 

Częśd 2: Szkolenie „Sposoby radzenia sobie z agresją pacjentów i ich rodzin” dla 208 osób 

- podział na grupy do 12 osób; (jeżeli w miesiącach realizacji projektu obowiązywad będą ograniczenia  

epidemiologiczne, organizacja szkoleo odbędzie się w grupach maksymalnie 6/7 osobowych,  

zachowując reżim sanitarny) 

- 1 dzieo szkoleniowy wynosi 4h (każda osoba odbędzie szkolenie przez 4h) 

 

1. wartośd netto za przeszkolenie 1 osoby ..................................................................PLN 
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1a. podatek od towarów i usług .......................... % wartośd podatku .............…………… PLN 

2. wartośd brutto za przeszkolenie 1 osoby ........................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................. 

3. wartośd netto za przeszkolenie 208 osób ..................................................................PLN 

3a. podatek od towarów i usług .......................... % wartośd podatku .............…………… PLN 

4. wartośd brutto za przeszkolenie 208 osób ........................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................. 
 

Całkowita cena brutto za przeszkolenie 1 osoby przez 4h powinna zawierad:  

usługę, materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, wydanie zaświadczeo o ukooczeniu szkolenia, 
zapewnienie przerwy kawowej, koszt dojazdu do siedziby Wnioskodawcy, indywidualną 
pomoc/konsultacje dla pracowników z przedmiotowego tematu w przypadku takich potrzeb. 

 

* UWAGA: 

- Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy" 

- Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw" oraz podają podstawę prawną zwolnienia z VAT 

- Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, wpisują podstawę prawną zastosowania innej stawki. 

Cena ofertowa winna byd wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Cenę ofertową należy skalkulowad do dwóch miejsc po przecinku 
 

4)  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

Niniejszym oświadczam, iż: 

1. oferowana przeze mnie usługa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego 

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu 

3. zapoznałem/am się z z treścią ogłoszenia i bez żadnych zastrzeżeo akceptuję/my jego treśd i 

zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu; 

4. oświadczam, że zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu projekt umowy został przeze mnie 

zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. oświadczam, że zaoferowana cena jest ceną całkowitą i uwzględnia wszelkie koszty związane z 

realizacją zamówienia 



 
Projekt pn. „Ergonomia w moim miejscu pracy”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

4 

 

6. wskazuję podmioty (podad nazwę, adres) ………………… , na zdolnościach których polegam, a które to 

podmioty będą jednocześnie podwykonawcami i zostały uwzględnione w pkt 9 niniejszego 

formularza*wypełnid jeśli dotyczy lub wpisad nie dotyczy 

7. oświadczamy, że w/w inny podmiot lub inne podmioty spełnia/ją warunki udziału określone w 

niniejszym postępowaniu w zakresie, w jakim powołuję/my się na ich zasoby*  

8. załączam/y dowody, w szczególności zobowiązanie/a tego podmiotu/ów do oddania mi/nam do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia* 

9. zamówienie zamierzam zrealizowad przy pomocy podwykonawcy/ów, któremu/ym powierzony będzie 

następujący zakres usług: ……………………………… (podad nazwę/y podwykonawcy/ów oraz zakres jaki 

będzie realizował* wypełnid  – jeśli dotyczy lub wpisad nie dotyczy) 

10. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

 

 

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

      (podpis i  pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

Uwaga – formularz oferty wypełnid odpowiednio dla oferowanej części 


